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VEERKRACHTIGHEID IN TIJDEN VAN 
COVID-19!  

Als gevolg van COVID 19 heeft het Nederland 
het zwaar te verduren. Gedeeltelijke lock-
downs leiden ertoe dat mkb’ers moeilijk het 
hoofd boven water kunnen houden. De crisis 
die het coronavirus wereldwijd veroorzaakt, 
zorgt dan ook voor veel onzekerheid  en het op 
zoek moeten gaan naar passende maatregelen. 

ENERGIETRANSITIE VEREIST NU 
DAADKRACHT    

De energietransitie gaat veel werkgelegenheid 
opleveren, maar dan moeten we wel 
nú schakelen. Dat was een belangrijke 
conclusie van het rondetafelgesprek over 
energietransitie dat plaats vond bij Kiemt op 
het IKPW industrieterrein in Arnhem.

CONNECTR: SAMEN DE ENERGIETRANSITIE 
VERSNELLEN    

The Economic Board roept ondernemers met 
betrokkenheid bij de energietransitie op om 
aan te haken bij Connectr Energy Innovation. 
Het doel: bijdragen aan het versnellen van de 
energietransitie door het praktisch toepasbaar 
maken van innovatieve technologieën. 

AMBITIEUZE GEMEENTE LINGEWAARD ZOEKT SAMENWERKING VOOR ENERGIEDOELEN    
In 2050 wil Gemeente Lingewaard volledig energieneutraal zijn, maar het tuinbouwgebied al in 
2030. Dat is heel ambitieus, maar wethouder duurzaamheid Aart Slob denkt dat het haalbaar is 
wanneer bedrijven en inwoners uit de gemeente meedenken en vooral participeren. ”We doen 
het voor de toekomstige generaties”, zegt Aart Slob. “Ik nodig iedereen van harte uit mee te 
denken over de vraagstukken rondom de energietransitie.”
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COVERINTERVIEW

EN VERDER...

COACHENDE EN ADVISERENDE ROL ODRA BIJ ENERGIEVRAAGSTUKKEN ONDERNEMERS    
Nederland staat voor een enorme opgave. Met het aandeel hernieuwbare energie loopt ons land 
achter bij andere landen in Europa. Volgens Ruben Vlaander, directeur van Omgevingsdienst 
Regio Arnhem (ODRA), kan Nederland een impuls geven aan economie en werkgelegenheid met 
de uitvoering van het Energieakkoord uit 2013 en daarmee de Europese doelen te halen.

ENERGIEBESPARING

TAFELGESPREK ENERGIETRANSITIE ECONOMIC BOARD   HANKERSTMARKT IN HET 
OPENLUCHTMUSEUM

openluchtmuseum.nl/kerstmarkt

kerstpakket
en -uitje in één!
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Voor ondernemers kan het de 
moeite waard zijn om hun licht 
eens op te steken in Duitsland: 

misschien loopt de langgezochte werknemer 
daar wel rond. Duits personeel biedt namelijk 
grote voordelen voor vooral bedrijven uit het 
mkb. In Nederland is het in sommige sectoren 
bijvoorbeeld moeilijk om goed personeel te 
vinden, terwijl Duitsers in deze sectoren soms 
dringend op zoek zijn naar een baan. Daarnaast 
wordt in Duitsland bij veel mbo-opleidingen 
leren en werken gecombineerd, waardoor de 
praktijkvaardigheden van Duitsers vaak beter 
ontwikkeld zijn. Bovendien zijn er verschillen 
tussen Nederlandse en Duitse opleidingen die 
heel voordelig kunnen uitpakken. In tegen- 
stelling tot Nederlandse metselaars worden 
Duitse metselaars bijvoorbeeld tegelijkertijd 
opgeleid tot betonbouwer. Een Nederlandse 
werkgever slaat met een Duitse metselaar dus 
meteen twee vliegen in één klap.

JUIST NU KANS OM DRINGEND NOODZAKE-
LIJK PERSONEEL TE VINDEN 
Hoe ziet de Nederlands-Duitse arbeidsmarkt 
er tijdens de coronacrisis uit? “Op de 
arbeidsmarkt zijn er regionaal grote 
verschillen. In bepaalde branches is men nog 
steeds hard op zoek naar personeel, met name 

in de handel, in de levensmiddelenindustrie 
en in de transport- en logistieke sector”, zegt 
Sophie Niebergall, EURES-adviseur bij de 
Agentur für Arbeit in Kleve. Bedrijven waar de 
zaken nog steeds goed gaan, hebben nu de kans 
om het dringende noodzakelijke vakkundige 
personeel te vinden. 

MEDEWERKERS GEZOCHT
Hoe is de situatie bij bedrijven? “Onze 
groeiplannen blijven overeind. Daarom zijn 
we continu op zoek naar nieuwe medewerkers. 
Open sollicitaties zijn welkom”, aldus Ramon 
Janssen, directeur van AVG. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw, 
de aanleg van rioolstelsels, transport, 
explosievenopsporing en betonproductie, 
en heeft naast het hoofdkantoor in Heijen 
meerdere vestigingen in Nederland en 
in de Duitse plaatsen Goch en Duisburg. 
Grensoverschrijdend werken is vast verankerd 
in het DNA van het bedrijf. 

CONTACT MET ALLE RELEVANTE INSTANTIES 
Werkgevers die meer willen weten over het 
aannemen van Duits personeel, kunnen 
terecht bij het GrensInfoPunt Rijn-Waal van 
de Euregio Rijn-Waal in Kleve. De adviseurs 
staan in contact met alle relevante instanties, 

zoals de Belastingdienst, het Finanzamt, het 
UWV, de Agentur für Arbeit, de Deutsche 
Rentenversicherung, de SVB/Bureau Duitse 
Zaken en de vakbonden. Het advies is 
kosteloos.  «

Ook – of misschien wel juist – in tijden van het coronavirus biedt de Nederlands-
Duitse arbeidsmarkt volop kansen voor ondernemers die op zoek zijn naar 
personeel. Dat blijkt uit inschattingen van onder meer de Duitse Agentur für 
Arbeit. Ondernemers en (potentiële) grensgangers die wel wat hulp kunnen 
gebruiken bij het zoeken naar en aannemen van Duitsers, kunnen aankloppen bij 
het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal in Kleve (D).

Juist nu op zoek 
naar personeel 
in Duitsland

Het GrensInfoPunt Rijn-Waal wordt mede 
mogelijk gemaakt door het EU-programma 
INTERREG Deutschland-Nederland, 
MWEIMHNRW, Ministerie van Economische 
Zaken en de provincies Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg.
Telefonische afspraken zijn mogelijk op 
maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 
16.30 uur.

GRENSINFOPUNT RIJN-WAAL
Emmericher Straße 24
47533 Kleve (Duitsland)
Telefoon +49 (0) 2821 – 79 30 79
E-mail gip@euregio.org
www.grenzinfo.eu/erw

“Carola Schroer, adviseur bij het GrensInfoPunt van de Euregio Rijn-Waal, staat 
ondernemers in deze tijd vanuit huis met raad en daad terzijde.”

ARBEIDSMARKT
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Marcel Hielkema  //  Scalabor  //  www.scalabor.nl

Onlangs was het de week van het 
lezen en schrijven. Dat is geen 
promotieweek om mensen meer 

boeken te laten kopen, maar is bedoeld om meer 
mensen te leren lezen en schrijven. Want – en 
dit is echt ongelofelijk – er zijn in Nederland 
tweeëneenhalf miljoen mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven. Dat leest u goed: 
tweeëneenhalf miljoen! Dat gaat om 1 op de 7 
Nederlanders! Toch kan ik me voorstellen dat de 
gemiddelde werkgever dit niet direct herkent en 
zal denken dat dit in zijn of haar organisatie niet 
voorkomt. Mensen die moeite hebben met lezen 
en schrijven weten dit echter vaak heel goed te 
verbergen. Het is dan ook niet echt iets waar je 
makkelijk voor uitkomt.

Niet kunnen lezen en schrijven heeft nogal een 
impact op een medewerker; je krijgt niet alles 
mee, hebt moeite met schriftelijke communicatie 
en moet vaker bij anderen om uitleg vragen. 
Tegelijkertijd wil je niet dom overkomen. Zelf 
weten we allemaal van onze vakanties hoe lastig 
het is om een taal niet te spreken. Maar dat 
gevoel kan je ook dichter bij huis krijgen; probeer 
als niet-jurist maar eens een brief van een 
advocaat te lezen. Je komt een heel eind, maar 
hebt toch altijd het gevoel dat ze je het zo moeilijk 
mogelijk proberen te maken. Datzelfde gevoel 
heeft dus 1 op de 7 mensen dagelijks. In een 
wereld die steeds complexer en digitaler wordt, 
wordt het voor laaggeletterden niet eenvoudiger.

Als werkgever klagen we vaak dat we veel 
inzetten op communicatie maar dat dit niet 
altijd goed overkomt. Intern en extern. Het kan 
zomaar zijn dat het goedbedoelde personeelsblad 
of intranet zo is geschreven dat een aantal 
medewerkers niet eens meer de moeite neemt 
om deze te lezen. Gevaarlijker wordt het bij 
handleidingen of veiligheidsvoorschriften.  
We denken wel dat iedereen het begrijpt maar 
is dat ook zo? Niemand stelt toch vragen 
hierover? Voor een werkgever is het dan ook 
van groot belang om de eigen communicatie te 
toetsen op begrijpelijkheid en leesbaarheid voor 
allen. En pak dan direct ook de brieven mee 
die aan medewerkers worden gestuurd vanuit 
bijvoorbeeld HR of de financiële administratie; 
inhoudelijk gezien kloppen ze ongetwijfeld, maar 
dat maakt de leesbaarheid niet altijd beter.

Met 2,5 miljoen potentiele klanten die moeilijker 
kunnen lezen is het wellicht ook een idee om de 
externe communicatie aan te passen. Want als 
iemand een website of advertentie niet begrijpt 
wordt het ook lastig om het product of dienst 
te kopen. Meer aandacht voor beter lezen en 
schrijven, ook vanuit werkgevers, is dan ook een 
win-win situatie voor iedereen. «

ONLEESBAAR

COLUMN



REDACTIE

Terwijl ik deze column schrijf, zitten we middenin ‘de tweede 
golf’. Het coronavirus houdt ons in zijn greep, strengere 
maatregelen zijn een feit. Ondanks het derde steunpakket 

van het Rijk en ondanks de extra ondersteuning vanuit provincie en 
gemeenten zien we meer werklozen op de arbeidsmarkt, ook in onze 
regio. Pittig voor menig ondernemer, die liever geen afscheid neemt van 
medewerkers. Hoe dicht de mist ook is, we moeten er juist nu proberen 
door heen te kijken, verder kijken dan de dag van morgen. Op de lange 
termijn zien we een structureel tekort ontstaan aan mensen in de zorg, 
techniek, bouw en ICT. De uitdaging waar we voor komen te staan is hoe 
we vraag en aanbod zo goed mogelijk laten matchen. Dat gaat niet vanzelf. 
Zoals Ton Wilthagen (red. hoogleraar arbeidsmarkt Tilburg University) al 
eerder zei, daarvoor is samenwerking in de regio cruciaal. Met het initiatief 
‘WSP Midden-Gelderland Werkt Door’ werken we nauw samen met onder 
meer Scalabor, Randstad en VNO-NCW Midden. Ieder draagt vanuit 
zijn eigen rol en expertise bij aan het samenbrengen van werkgevers met 
capaciteitsvraagstukken, of dit nu een overschot of een tekort is. Voor een 
goed werkende arbeidsmarkt moeten we breed blijven kijken, hoe krijgen 
we mensen van a naar b en hoe kunnen we elkaar helpen om dit samen te 
brengen. Niet alleen het exacte papiertje moet relevant zijn. Met de juiste 
competenties, vaardigheden én de nodige dosis motivatie en enthousiasme, 
kan iemand heel geschikt zijn voor een overstap naar een hele andere 
sector. Van taxichauffeur naar heftruckchauffeur. Van piloot naar docent. 
Van podiumbouwer naar stratenmaker. Er liggen nog heel veel kansen. Als 
Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland kunnen we mogelijk niet alle 
vragen van werkgevers tackelen, maar adviseren we wel over de stappen 
die nodig zijn om banen te behouden. www.wspmgwerktdoor.nl   «

Inmiddels weten we dat de energietransitie een mondiaal 
vraagstuk is met dito uitdagingen. Laten we eerlijk zijn, 
zelfs het sluiten van de gelederen op Europese schaal sinds 

de tweede wereldoorlog gaat met vallen en opstaan. Laat staan op 
wereldniveau. Gelukkig laten we ons daar niet door ontmoedigen 
en hoewel het sneller kan en zelfs moet, zien we daarvan de eerste 
signalen op nationaal niveau: op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat 
de CO₂ belasting vanaf 1 januari 30 euro per ton zal kosten en daarna 
stapsgewijs gaat toenemen naar 125 euro in 2030.

Zou dit dan het langverwachte begin zijn van een gelijk speelveld 
tussen een fossiele en een duurzame economie? Best mogelijk, 
mits de dispensatierechten (vrijstelling van CO₂ belasting) voor 
grote bedrijven niet een substantieel deel van hun CO₂-uitstoot 
betreft. Als we daar even van uitgaan, dan is dit goed nieuws: niet 
alleen voor energietechnologie ontwikkeling persé maar ook voor 
de daadwerkelijke implementatie daarvan. Oftewel, het sprokkelen 
van businesscases strandt niet langer op papier, maar wordt 
realiteit doordat marktwerking in stelling is gebracht en de beruchte 
onrendabele top overbrugbaar blijkt. Het fossiele alternatief wordt 
namelijk steeds duurder. Het mes snijdt overigens aan twee kanten: 
doordat we hiermee kunnen versnellen op energietechnologie 
innovaties, creëren we meteen ook economische kansen via export 
producten. Net zoals we destijds groot geworden zijn in het aanleggen 
van dijken of het veredelen van tulpen.          

Bovendien kon de timing niet beter, want waar halen we al die handen 
vandaan als de uitvoering in een versnelling komt? Precies, elke crisis 
kent zijn kansen! Hoeveel net afgestudeerden, horeca personeelsleden, 
medewerkers van culturele instellingen of werknemers waarbij 1,5m 
afstand onhaalbaar is, staan te trappelen om weer aan de slag te gaan? 
Ik heb de cijfers niet paraat, maar het zou me verbazen als dit geen 
substantieel aantal handen oplevert. Corona als versneller van de  
energietransitie, a perfect marriage!   «
Arnhem, 22 september 

ANGÈLE WELTING
Directeur Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland
Telefoon 06 - 249 423 69
E-mail a.welting@wsp-mg.nl
Twitter (@wspmiddengelderland)
www.wsp-mg.nl

COLUMN
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‘A Perfect Marriage’

JOCHEM GARTHOFF
Programma manager energietransitie
E-mail Garthoff@kiemt.nl
www.kiemt.nl

SAMENWERKING CRUCIAAL 
VOOR DE ARBEIDSMARKT 
VAN DE TOEKOMST 
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Iedereen die Arnhem bezoekt en vanuit het indrukwekkende 
Centraal Station de stad inloopt ziet vaak als eerste de 
trolleybussen rijden. Deze ‘bussen aan stokjes’ zoals ze 

regelmatig door kinderen worden genoemd, zijn het tastbare bewijs dat 
Arnhem met recht een energiestad genoemd kan worden. 

Wie Arnhem wat beter leert kennen ziet dat er op verschillende plekken 
in de stad unieke bedrijventerreinen zitten waar volop wordt gewerkt aan 
wat we de energietransitie noemen. Zo kennen we Arnhems Buiten waar 
een innovatieve organisatie als E-laad werkt aan de wereldstandaard voor 
communicatie tussen elektrische auto’s en laadpalen. 

En slechts een paar kilometer verderop vinden we het meest circulaire 
bedrijventerrein van Nederland, IndustriePark Kleefse Waard (IPKW). 
Naast de thuisbasis van Allego, een toonaangevend Nederlands bedrijf 
op het gebied van elektrisch laden, wordt daar volop gewerkt aan diverse 
toepassingen en innovaties op het gebied van waterstof. Het mag dan 
ook geen verrassing zijn dat het openbare waterstoftankstation hier is 
gevestigd.

Gecombineerd met de kennis van 
onderwijsinstellingen als het Rijn IJssel College, de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen en de nabijgelegen 
Radboud Universiteit uit Nijmegen is er in Arnhem 
dus sprake van een unieke en perfecte cocktail 
om ervoor te zorgen dat de energietransitie wordt 
vertaald in concrete toepassingen waar u en ik straks 
van kunnen profiteren. 

Het is dan ook die combinatie die het gemeentebestuur van Arnhem heeft 
doen besluiten om de komende jaren ruim één miljoen euro uit te trekken 
voor het initiatief Connectr. Connectr – Energy innovation lab wordt dé 
plek waar ondernemers, onderzoekers, studenten en beleidsmakers zich 
verenigen om ideeën en innovaties in de duurzame energiesector een forse 
duw te geven. Het feit dat naast de gemeente, ook de provincie Gelderland, 
de HAN en IPKW de handen ineengeslagen hebben bewijst dat er geloof 
en vertrouwen is in dit concept. Of om met de woorden van Johan Cruyff 
te spreken: je gaat het pas zien als je het doorhebt.    «
Bekijk het interview met Jan van Dellen en Jeroen Herremans 
over het Connectr Energy Innovation, het innovatielab voor de 
energietransitie, op pagina 22/23

JAN VAN DELLEN
Lid van The Economic Board en 
wethouder bij de gemeente Arnhem
www.theeconomicboard.com

Als één van de deelnemende organisaties in 
Activerend Werk Arnhem heeft Driestroom/
DROOM! zich de laatste jaren aangepast aan  

de richting die de nieuwe Participatiewet aanwees.  
De doelstelling van de Participatiewet zoals die nu enige 
jaren actief is, was om de vele werkzoekende burgers toe te 
leiden naar een betaalde baan, een baan met loonwaarde of 
vrijwilligerswerk/een niet-betaalde baan. Hetzij via korte 
trajecten, hetzij via langere trajecten. Tussenevaluaties van de 
Participatiewet laten zien dat het realiseren van de doelstelling 
van de Participatiewet niet snel dichterbij komt. 

Gemiddeld zijn er in een regio als Arnhem of Nijmegen 
circa 10.000 mensen die vallen onder de werkingssfeer 
van de Participatiewet. Als een van de weinige regio’s in 
Nederland heeft de regio Arnhem (enkele gemeenten zijn 
een uitzondering op deze regel) de doelstelling van de 
participatiewet serieus genomen. Onder andere via Activerend 
Werk, maar ook via Werk & Inkomen worden er ieder jaar 
veel mensen ‘gezien’. Er wordt gezamenlijk onderzocht of 
toeleiding naar werk mogelijk is. In combinatie met het 
Arnhemse beleid t.a.v. vitale wijken (Van Wijken Weten) is er 
ook toeleiding naar kleine ondernemingen of wijkinitiatieven. 
Daar kunnen Arnhemse burgers die afhankelijk zijn van 
Activerend Werk serieus aan de slag. 

Daar waar er soms kritiek hoorbaar is op het sociale beleid 
van de Gemeente Arnhem, is dit een sterk punt. Mensen 
gaan namelijk niet alleen aan de slag, maar kunnen zo ook 
een serieuze bijdrage leveren aan versterking van de sociale 
structuur van de wijken.     «
 
Esther Nelissen en Wim Muilenburg 
Raad van Bestuur Driestroom 

SERIEUS AAN DE SLAG

ESTHER NELISSEN EN WIM MUILENBURG
Raad van Bestuur Driestroom
E-mail  esthernelissen@driestroom.nl  

wimmuilenburg@driestroom.nl
www.driestroom.nl

COLUMN
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‘JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT’ 



Ambitieuze gemeente 
Lingewaard zoekt samen-

werking voor energiedoelen
In 2050 wil de gemeente Lingewaard volledig energieneutraal zijn, maar het tuinbouwgebied 

al in 2030. Dat is heel ambitieus, maar wethouder duurzaamheid Aart Slob denkt dat het 
haalbaar is wanneer bedrijven en inwoners uit de gemeente meedenken en vooral participeren. 
”We doen het voor de toekomstige generaties”, zegt Aart Slob. “Ik nodig iedereen van harte uit 

mee te denken over de vraagstukken rondom de energietransitie.”
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“Duurzaamheid 
wordt voor 

afnemers een 
steeds groter 

thema en daar 
moeten bedrijven 
op anticiperen”

Gemeente Lingewaard, gelegen 
tussen de grote steden Arnhem 
en Nijmegen, heeft bijna 47.000 

inwoners verdeeld over de kernen Angeren, 
Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, 
Huissen en Ressen. Met de rivieren Rijn, Waal en 
Linge is Lingewaard behoorlijk waterrijk. Dankzij 
de vruchtbare bodems van dit rivierenlandschap 
kent de gemeente traditioneel veel boomgaarden 
en glastuinbouw met een dorpse en landelijke 
uitstraling. In de ambitieuze plannen speelt de 
glastuinbouw een prominente rol. NEXTgarden 
wil het eerste energieneutraal tuinbouwgebied 
van Nederland worden uiterlijk in 2030.

NEXTGARDEN MIDDENIN TRANSITIE
“De tuinbouwbedrijven in NEXTgarden hebben 
gezamenlijk de ambitie om flinke stappen  
te maken met duurzaamheid en daarbinnen 
met energietransitie”, begint Aart Slob. 
Van oudsher wordt de tuinbouw gezien als 
energieslurper, maar dat gaat veranderen.  
Aan de ene kant gaat de sector energie besparen 
en aan de andere kant gaat ze gebruik maken 
van duurzame energiebronnen. “Ze gebruiken 
natuurlijk heel veel licht, dus ze schakelen 
over op ledverlichting en experimenteren met 
verschillende kleuren en instellingen. Daarnaast 
maken ze gebruik van restwarmte uit de kassen”, 
verduidelijkt de wethouder. Het uiteindelijke 
doel voor dit glastuinbouw gebied is honderd 
procent energieneutrale teelt. “We hebben in 
NEXTgarden al een grote biovergistingsinstallatie 
voor biogas, we hebben een drijvend zonnepark 
op de gietwaterplas en we hebben een groot 
zonnepark op de Lingewal”, gaat hij verder.  
In dit gebied zijn er ook concrete plannen voor 
windenergie en de tuinders werken aan de 
realisering van een snoeihoutcentrale. “Een 
ander mooi project in NEXTgarden is de hoge 
temperatuur opslag van warmte in de aarde; de 
restwarmte van de zomer pompen we dan weer 
op in de winter. We onderzoeken momenteel ook 

of zonnethermie, geothermie en aquathermie 
zinvolle en rendabele oplossingen 

kunnen zijn voor 
NEXTgarden.” 

Overschotten en tekorten aan warmte worden 
in het gebied zelf opgelost. “We willen dat 
warmtenetwerk uitbreiden naar het hele 
glastuinbouwgebied en mogelijk naar omliggende 
wijken. En wie weet rollen we het warmtenetwerk 
nog verder uit en koppelen het aan bestaande 
netwerken van bijvoorbeeld Arnhem”, aldus Aart 
Slob.

INNOVATIE EN ONDERNEMEN
De duurzame energiemix, zoals het bovenstaande 
wordt genoemd, is misschien het belangrijkste 
speerpunt van NEXTgarden, maar niet het 
enige. Met Wageningen University & Research, 
Hogeschool Van Hall Larenstein en Helicon 
mbo-opleiding om de hoek ligt NEXTgarden in 
de regio met de meeste kennis over gewassen 
en telen. “De Universiteit van Wageningen heeft 
in NEXTgarden een aantal kassen waar ze het 
innovatief telen willen testen. Ze zijn bijvoorbeeld 
in een proefopstelling kurkuma aan het telen, 
zodat het niet meer met verre vluchten uit India 
hoeft te komen, waardoor we kortere ketens 
krijgen”, verduidelijkt Aart Slob. “Duurzaamheid 
wordt voor afnemers een steeds groter thema en 
daar moeten bedrijven op anticiperen. 

Wij kunnen dat niet opleggen. Ondernemers 
luisteren naar elkaar en naar afnemers. Ik geloof 
erin dat goede voorbeelden zoals NEXTgarden 
ondernemers zal stimuleren om ook te investeren 
in duurzaamheid en ons beleid is erop gericht 
om deze goede voorbeelden op het podium te 
zetten.” Als voorbeelden noemt hij dat telers 
in NEXTgarden steeds minder pesticiden 
gebruiken en het biologisch telen toeneemt. Nog 
een voorbeeld: “Al het hemelwater op de kassen 
wordt via slootjes opgevangen in de gietwaterplas 
en die dient op zijn beurt weer om de gewassen 
in de kassen te besproeien.” Onlangs heeft 
De Tegelgroep zich in een grote bedrijfshal in 
Lingewaard gevestigd.  

“Ze zijn helemaal van het gas af met een 
enorme hoeveelheid zonnepanelen op het dak 
bijvoorbeeld. In Gendt is het productiebedrijf 
Lamers gevestigd, een echt familiebedrijf. 
Hun pand is energieneutraal met behulp van 
zonnepanelen en de opslagtechniek die SolarIce 
heet. Daar geven we graag aandacht aan om zo 
andere ondernemers te stimuleren. Wij willen 
de partijen met elkaar te verbinden.” Naast het 
imago bekijken ondernemers vooral ook wat het 
hun oplevert in hun portemonnee. Investeren 
in duurzaamheid is volgens de wethouder ook 
financieel aantrekkelijk.

GOEDE VOORBEELD GEVEN
Naast dat de gemeente Lingewaard duurzame 
ondernemers op het podium zet, geeft het zelf 
ook het goede voorbeeld. “Het recent geopende 
gemeentehuis is uitgerust met een warmte-
koudeopslag; de daken liggen helemaal vol met 
zonnepanelen; binnen is alles energiezuinig 
zoals de ledverlichting en buiten in de tuin 
hebben we stroken gezaaid om de biodiversiteit 
te bevorderen”, somt Aart Slob op. De 5.000 
zonnepanelen op het gemeentehuis en andere 
gemeentelijke accommodaties maken deel uit 
van een veel groter plan. “Voor 2030 willen we 
in Gemeente Lingewaard 140.000 zonnepanelen 
op daken hebben liggen. Met zestien gemeenten, 
drie waterschappen en de provincie maken we 
deel uit van de Regionale Energie Strategie.  
We hebben een inventarisatie gedaan voor 
de beste plekken voor zon- en windenergie in 
de regio. De RES wil vooral ook ondernemers 
stimuleren hun daken vol te leggen met 
zonnepanelen. En dat geldt wat ons betreft 
ook voor woonhuizen: Eerst de daken vol.” 
Gemeente Lingewaard probeert alle beslissingen 
zoveel mogelijk in overleg te doen. “Het is heel 
belangrijk dat we het samen doen. Zo kunnen 
we de ouders van gezinnen goed bereiken 
via school. Thema’s als bijvoorbeeld korter 
douchen, zonnepanelen en andere besparingen 
kunnen we zo makkelijker over het voetlicht 
brengen.” Wethouder Slob denkt dat we in een 
overgangsfase zitten en dat de jongere generatie 
duurzame oplossingen en hernieuwbare energie 
vanzelfsprekend gaan vinden. “Kinderen op 
basisscholen vinden windmolens prachtig. 
Daar denkt mijn generatie heel anders over. 
Jongeren gaan ook anders om met gebruik 
en bezit. We hebben in onze gemeente twee 
elektrische deelauto’s. Dat zou kunnen leiden 
tot minder tweede auto’s, op termijn misschien 
minder auto’s. Daardoor heb je minder 
parkeerplaatsen nodig, en dus minder steen 
en meer mogelijkheden om het grondwater op 
peil te houden.” Plannen genoeg. Hele goede en 
ambitieuze plannen, nu snel weer aan de slag.  «

www.nextgarden.nl

COVERINTERVIEW Tekst en foto: Dick Leseman
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In een snel veranderende wereld wordt er veel van 
jou gevraagd. Het vraagt om een wendbare stijl van 
leidinggeven aan jezelf - zien wat er nodig is en dan 

ook nog het vermogen hebben om hierop in te spelen.  
Die wendbaarheid en het vertrouwen in jezelf komt het best 
naar voren als je luistert naar je eigen innerlijke kompas. Wat 
zijn je drijfveren, je krachten, waar krijg jij energie van en waar 
wil je naartoe (waar wil jij echt voor vechten)? 

Dit duidelijk krijgen is niet altijd even makkelijk. En het kan 
soms helpen om naar je eigen patronen te kijken door de bril 
van iemand anders. Iemand die jou energie geeft. Die helpt  
om houding, gedrag en inzichten te spiegelen, te reflecteren,  
je positief te confronteren en in staat is jou te inspireren.  
En die jou helpt bij het nóg meer vertrouwen van jezelf en  
je goed voelen.

YOU Company helpt jou hierin door coaching met verrassend 
goed resultaat. Eén-op-één coaching waarbij we samen 
op zoek gaan naar effectieve en ineffectieve patronen in 
denken en doen. We spiegelen, confronteren en bekrachtigen 
(nieuwe) denkwijzen, zodat er meer zelfvertrouwen ontstaat. 
Veranderingen worden vanaf dag één toegepast. Een organisch 
proces want na verloop van tijd komen de veranderingen meer 
en meer in je systeem.

En waar kun je dit beter doen dan buiten in de groene natuur? 
Buiten zijn geeft je frisse energie en je voelt letterlijk de ruimte. 
Het herorganiseren van je brein en het sterker maken van 
je innerlijk kompas komt in een versnelling door de rust en 
groene energie van de natuur. Onze coaching is dus letterlijk en 
figuurlijk verfrissend anders!

Gun jezelf dit traject en stap uit je comfort zone. Iedereen is 
gebaat bij ontwikkeling! Jij, je team, je werkgever, je klanten,  
je relatie én… wat denk je van jouw gezondheid? Positieve 
energie en je goed voelen is de basis voor groei en ontwikkeling. 
De coaches van YOU Company helpen je graag!  «

Als je blijft doen wat 
je altijd deed, krijg je 
wat je altijd kreeg

Telefoon 085 - 1300 925
www.youcompany.eu/coaching-you

Ideaal voor MKB en retail
Brandmeldsystemen

Telefooncentrales
Datanetwerken

(LED)verlichting
Stopcontacten en schakelaars

Camerasystemen
Laadpalen

Meterkasten
Advies bij verbouwing en renovatie

ONTWIKKELING



Na zijn studie weg- en 
waterbouwkunde en milieutechniek 
stortte Sjef Michels zich op het afval 

onder meer als ‘waste management consultant’ bij 
Haskoning. In 2002 richtte hij Avalon Advies op. 
Met een kleine vaste kern en een grote flexibele 
schil van diverse specialisten werkt Avalon Advies 
in advisering en begeleiding van afvaltrajecten en 
aan klimaat- en energietrajecten. Pieter Siekman  
is bestuurslid bij Lingewaard Energie, een 
onafhankelijke energiecoöperatie vanuit een 
burgerinitiatief en zonder winstoogmerk 
opgericht in december 2013. Het ontstond 
uit ideële overwegingen en richt zich op de 
verduurzaming van de energievoorziening 
van de inwoners van Lingewaard. Daarnaast 
is Pieter Siekman werkzaam als zelfstandig 
energieadviseur. Samen trekken ze op in 
Gemeente Lingewaard om duurzame projecten  
te begeleiden en te realiseren.

SAMENWERKEN ESSENTIEEL
“Avalon Advies begeleidt diverse 
duurzaamheidstrajecten voor zowel gemeenten 
als het bedrijfsleven”, legt Sjef Michels uit. 
“Een mooi voorbeeld van zo’n traject is het 
Energieloket Lingewaard in samenwerking met 
Lingewaard Energie. Wij verzorgen de backoffice, 
de registratie in het KlantVolgSysteem, de 
communicatie via de lokale kranten en social 
media en ondersteunen we bewonersinitiatieven.” 

De coöperatie verzorgt de front office, het 
fysieke loket en de directe informatieverstrekking 
aan bewoners, bedrijven en instellingen.  
“Het Energieloket Lingewaard is het startpunt 
voor alle vragen over verduurzamen van 
woningen en gebouwen. Denk aan vragen over 
zonnepanelen, isolatie, subsidie maar ook 
bijvoorbeeld de financiering”, verduidelijkt  
Pieter Siekman. “Het Energieloket is wekelijks 
geopend in één van de kernen in Lingewaard. 
Het gegeven advies biedt meerwaarde voor de 
aanvrager, is niet gericht op één leverancier en 
of product en door de ondersteuning vanuit 
gemeente Lingewaard zijn er geen kosten aan 
verbonden.” De heren zijn het erover eens dat 
samenwerken essentieel is. “Om de klimaatdoelen 
te halen, moeten alle betrokken partijen af en toe 
over hun schaduw heen stappen. Als we met zijn 
allen de schouders eronder zetten, dan lukt het 
om die opgave te volbrengen”, stelt Sjef Michels.

ZILVERKAMP: WIJK VAN DE TOEKOMST
In Huissen is de wijk de Zilverkamp aangemerkt 
als de ‘wijk van de toekomst’. Deze wijk is beslist 
geen nieuwbouwwijk. “Bij nieuwbouwwijken is 
het makkelijk om duurzame doelstellingen te  
realiseren. Maar van de 7 miljoen huishoudens  
in Nederland is maar een heel klein deel 
nieuwbouw. We lopen met een grote boog om  
de bestaande bouw heen”, vindt Pieter 
Siekman. De Zilverkamp is een zogenaamde 

bloemkoolwijk en gebouwd in de jaren 70 en 
80 van de vorige eeuw. Voor dit project hebben 
de heren een projectplan opgesteld en subsidie 
aangevraagd uit de pot Regeling Reductie 
Energieverbruik; de regeling om huiseigenaren 
te helpen energie te besparen. “Het is een uniek 
en grootschalig project met zo’n tweeduizend 
individuele huiseigenaren”, zegt Sjef Michels. 
Ze benadrukken dat de mensen vrij zijn om 
keuzes te maken. “De behoeftes van de bewoners 
staan centraal, maar door goed overleg en 
samenwerking verbeteren we de sociale cohesie in 
de wijk en daardoor kunnen ze elkaar makkelijker 
vinden om collectieve buurtinitiatieven te 
realiseren”, vult Pieter Siekman aan. “Er zijn op 
landelijk niveau al geluiden te horen dat er een 
vervolg komt op de RRE regeling, maar dat is nog 
niet zeker. We staan desondanks vol in de modus 
om de handen uit de mouwen te steken.”  «

AVALON ADVIES
Peppelenbos 17, 6662WB Elst gld
Telefoon 0481 - 75 09 60
E-mail info@avalonadvies.nl
www.avalonadvies.nl

LINGEWAARD ENERGIE
E-mail info@lingewaardenergie.nl
www.lingewaardenergie.nl

Sjef Michels (Avalon Advies) in de elektrische auto van de zaak en  
Pieter Siekman (Lingewaard Energie) in de elektrische deelauto

Avalon Advies en Lingewaard  
Energie werken samen aan 
energietransitie Lingewaard
De opdracht van de energietransitie is zo groot en complex dat samenwerken onontbeerlijk is. Dat is de opvatting 
van Sjef Michels, oprichter van Avalon Advies, en Pieter Siekman van Lingewaard Energie. Ze trekken samen op in 
Gemeente Lingewaard om projecten te realiseren op het gebied van de energietransitie. Op dit moment werken ze 
hard aan de verduurzaming in de gemeente, onder andere in de wijk de Zilverkamp in Huissen.

Tekst en fotografie: Dick LesemanVERDUURZAMING
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Als gevolg van COVID 19 heeft het Nederland het zwaar te verduren. 
Gedeeltelijke lock-downs leiden ertoe dat mkb’ers moeilijk het hoofd boven 
water kunnen houden. De crisis die het coronavirus wereldwijd veroorzaakt, 
zorgt dan ook voor veel onzekerheid  en het op zoek moeten gaan naar 
passende maatregelen. 

Veerkrachtigheid in 
tijden van COVID-19!
SARAH DETAILLE, HASKE VAN AKEN,  
MARIAN BOUMANS EN ANNET DE LANGE

In deze column verkennen 
we voorbeeld instrumenten 
welke regionaal ingezet 

kunnen worden om te het mkb te helpen 
herstellen als gevolg van Covid-19. Om 
dit verder te kunnen duiden, kijken wij 
naar casuïstiek uit de installatiebranche 
‘Gelders vakmanschap’, de inzet van lerende 
netwerken alsmede de ondersteuning 
vanuit de regionale leerwerk loketten. 
Laten wij eerst nog even concreter duiden 
welke ontwikkelingen gaande zijn die 
van invloed zijn op de veerkracht en het 
herstelvermogen van het mkb (VNO-NCW, 
2020; UWV, 2020);

1. 1,5-meter maatschappij: heeft praktische 
implicaties op de bedrijfsvoering bij veel 
mkb-bedrijven doordat de bedrijfsvoering 
anders georganiseerd moet worden.  

2. Minder aandacht voor leren en 
ontwikkelen medewerkers: als gevolg 
van financiële problemen is er binnen 
bedrijven minder aandacht om te 
investeren in de employability (leren 
& ontwikkelen & mobiliteit) van 
medewerkers. 

3. Mismatches arbeidsmarkt: door de 
coronacrisis zijn overschotten en 
tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt. 
In het bijzonder worden in het mkb de 

sectoren horeca, zakelijke dienstverlening, 
transport & logistiek, zorg en metaal 
getroffen terwijl de sectoren Techniek, 
Zorg en Onderwijs kans beroepen zijn 
(UWV, 2020).  

4. Ongelijkheid tussen groepen op de 
arbeidsmarkt is verder vergroot: Uit 
landelijke prognoses blijkt dat kwetsbare 
medewerkers (flexwerkers, jonge en 
oude werkenden, werkenden met een 
arbeidsbeperking en in combinatie 
met een praktische opleiding) vooral 
last hebben van de economische en 
maatschappelijke consequenties van de 
lock-down (UWV, 2020). 

ARBEIDSMARKT – HOGESCHOOL ARNHEM – NIJMEGEN
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Tot op heden  zijn voornamelijk fiscale, 
monetaire, sociale bescherming en andere 
maatregelen door de Rijksoverheid ingezet om 
het mkb te helpen herstellen. Echter, fiscale 
en monetaire regelingen zijn  leiden niet altijd 
tot duurzaam employability. Andere typen 
interventies zijn wellicht nodig om duurzaam 
employability te bewerkstellen. Employability 
(loopbaanpotentieel) wordt gedefinieerd als 
het vermogen voor medewerkers om de huidige 
functie uit te oefenen, een nieuwe functie te 
verwerven, of werk te creëren door optimaal 
gebruik te maken van aanwezige competenties 
en kwalificaties (De Lange & Van der Heijden, 
2016).  In tijden van crisis is het extra belangrijk 
om hier aandacht aan te besteden om ervoor 
te zorgen dat men aan het werk kan blijven. 
Dit tijdperk is een gouden kans om leren en 
ontwikkelen onder de aandacht te brengen 
bij werknemers! Een kansrijke sector om 
de komende tijd aan de slag te gaan is de 
installatiebranche. 

INSTALLATIEBRANCHE LEERT IN CRISISTIJD 
Een kansrijke sector om als gevolg van covid-
19 om te scholen of aan het werk te blijven 
is de Technische sector. Er zijn voldoende 
banen beschikbaar zowel op mbo als op hbo 
niveau. Technische bedrijven worstelen met 
het aantrekken van nieuwe doelgroepen maar 
ook om passende HRD-instrumenten in te 
zetten om leren en ontwikkelen vorm te geven 
voor nieuwe en zittende werknemers. Uit 
onderzoek blijkt dat vooral mkb-bedrijven 
zonder HR-afdeling onvoldoende gebruikmaken 
van de mogelijkheden die opleidingsfondsen 
bieden voor leren en ontwikkelen (Gelders 
Vakmanschap, 2019). Deze middelgrote 
en kleine bedrijven zijn gebaat bij meer 
ondersteuning op HRD-gebied.  

Vanuit HRM-perspectief biedt de huidige crisis 
mkb-bedrijven de kans om hun HRD-beleid op 
orde te stellen (HAN, 2019). HR-managers of 
arbeidsmarktmanagers kunnen mkb-bedrijven 
ondersteunen door: 1. Leren en ontwikkelen 
op bestuurlijk/ MT-niveau te agenderen 
gezien het belang van duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. 2. De strategische 
personeelsplanning op orde te hebben, zodat 
ze kunnen anticiperen op de transitie met hun 
inzicht in de kennis en kunde van werknemers 
en door diploma’s en eerdere verworven 
competenties inzichtelijk te maken. 3. Vaste 
procedures zoveel mogelijk los te laten en ruimte 
te scheppen voor ‘leren en ontwikkelen’, waarbij 
ze aandacht hebben voor de implementatie van 
een digitale cultuur, transparantie en openstaan 
om te werken met nieuwe technologieën. 4. 
Wendbaarheid, communicatie en duurzame 
inzetbaarheid naast vakmanschap te agenderen 
als sleutelvaardigheden. 5. Het opzetten van 

regionale samenwerkingsverbanden tussen 
stakeholders waarin leren en ontwikkelen wordt 
vormgegeven (bijvoorbeeld in de vorm van een 
arbeidspool). 

LEVEN(S) LANG GELDERS VAKMANSCHAP
Een best-practice op het gebied van leren en 
ontwikkelen binnen de Technische branche is 
Gelders Vakmanschap. Geldersvakmanschap 
is een netwerk van partners uit de installatie, 
metaal, bouw & infra, motorvoertuigen en 
de technologische industrie die zich door 
een strategische samenwerking inzetten om 
leren en ontwikkelen binnen de technische 
branche een impuls te geven. In deze 
coronaperiode kan de inzet van onlineonderwijs 
een uitkomst bieden. Zo is de speciaal voor 
de technische sector ontwikkelde online 
leeromgeving oZone beschikbaar gesteld voor 
iedereen die zich oriënteert op een baan in de 
installatie of metaalbranche. Verder worden 
verbindingscoaches  ingezet om werknemers en 
werkgevers in Gelderland te informeren over 
passende HRD instrumenten. 

LEERVOUCHERS EN TRANSITIEVOUCHERS
Om in deze coronaperiode werknemers te 
blijven stimuleren door te ontwikkelen zijn 
verschillende leervouchers beschikbaar gesteld 
door de regio. 

Vanaf 1 juni 2020, stelt Gelders Vakmanschap 
1000 leervouchers ter beschikking voor 
ontwikkelingsdagen van medewerkers binnen de 
Technische sector. Begin oktober zijn er al 500 
vergoedingen door werknemers aangevraagd. 
Via de website www.geldersvakmanschap.nl kan 
interesse voor een vergoeding gemeld worden. 

De Provincie Gelderland heeft daarnaast 
transitievouchers beschikbaar gesteld aan 
werkenden om overstappen naar een andere 
baan of sector mogelijk te maken. Het kan gaan 
om omscholing of bijscholing van werknemers. 
De vouchers worden aanvullend ingezet op 

reeds aanwezige regelingen en platforms en is 
gekoppeld aan concrete baankansen in kansrijke 
sectoren. Er zijn 100 vouchers beschikbaar die 
door een werknemer bedreigd met werkloosheid 
aangevraagd kan worden bij het Leerwerkloket 
Rijk van Nijmegen.

HAN LEREND NETWERK HRM
Het Lectoraat HRM van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen,  Gelders Vakmanschap 
en het leerwerkloket Rijk van Nijmegen zoeken 
contact met werkgevers en werknemers. Er is 
een (online) lerend netwerk in oprichting waarbij 
werkgevers samen met inhoudsdeskundigen best 
practices en uitdagingen op gebied van HR(D) 
met elkaar kunnen delen. Dit kan bedrijven 
helpen met het vormgeven en implementeren 
van beleid rondom goedwerkgeverschap en leven 
lang leren. Gelderse ondernemingen die hierover 
mee willen praten, kunnen zich aanmelden bij 
sarah.detaille@han.nl (Lectoraat HRM).  «
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Geert van Uffelen en Rick Aelmans 
van Voronoi zijn beiden industrieel 
productontwerper, jong en ambitieus, 

en delen een visie. Geert: “Bij een heldere 
bedrijfsidentiteit hoort een goed verhaal.  
Wij willen met onze wanden een belevenis creëren 
bij dat verhaal. Want: beleven is verbinden. 
Met je relaties, maar ook met je eigen mensen. 
Een Voronoi-wand springt in het oog en trekt 
de aandacht. Bezoekers stellen meteen vragen, 
willen weten waar hij vandaan komt. De wand 
biedt daarmee dus mooie, natuurlijke handvatten 
voor je eigen storytelling. De ervaring leert dat 
je met zo’n duurzame, circulair geproduceerde 
eyecatcher op je gevel, in je ontvangstruimte, 
kantoor, etalage of showroom meteen de diepte 
ingaat bij de kennismaking.” 

DE NATUUR STAAT MODEL
Hoe hebben deze twee jonge ondernemers elkaar 
gevonden? Rick: “We ontdekten dat we qua 
design dezelfde richting op kijken. Innovatieve 
productontwikkeling, duurzaamheid en 
3D-printen. En dat vanuit biomimicry: design 
geïnspireerd en gebaseerd op de natuur.  
Het namaken en recreëren van sterke en 
esthetische elementen uit de natuur. We 
zijn op onderzoek uitgegaan en ontdekten 
een vormenstructuur die overal in de natuur 
terugkomt. Bijvoorbeeld op de nek van giraffen, op 
de rug van schildpadden en op insectenvleugels.” 

Deze structuur is voor het eerst wiskundig 
beschreven door de Russische geleerde Georgy 
Feodosevich Voronoy. Geert: “Zijn formule is 
de basis van ons algoritme. Hiermee genereren 
wij wanden met elk een unieke organische 
Voronoi-structuur. Onze producten zijn hier altijd 
aan te herkennen. Het is vernieuwende, tijdloze 
vormgeving die nog weinig wordt toegepast, met 
een sterk duurzaam karakter. Zo staat de natuur 
model voor onze innovatieve wanden en is elk 
product uniek. Net als in de natuur: die kent ook 
geen kopieën.” 

 “Beleven is 
verbinden’’

VAN BOUWAFVAL TOT PREMIUM PRODUCT
De wanden van Voronoi worden digitaal 
gegenereerd via een algoritme dat steeds weer een 
nieuw, modulair ontwerp op maat produceert. 
Vervolgens maakt Voronoi de wanden zelf in 
Arnhem in een werkplaats gericht op duurzaam 
en circulair produceren. Rick: “Van bouwafval 
maken wij een premium product. Omdat onze 
ontwerpen bestaan uit structuren met hele 
verschillende lengtes, lenen onze wanden zich 
perfect voor de verwerking van restmaterialen. 

Aluminium, gecoat staal of bijvoorbeeld stukken 
hout die net te kort zijn om er nog wat anders  
mee te doen. Liefst afkomstig uit afval van de 
eigen keten van onze opdrachtgever. 
Juist dan is de wand echt een verlengstuk van de 
bedrijfsidentiteit en sluiten we de kring: circulair 
bouwen. Voronoi geeft oude, afgeschreven 
materialen zo weer een hele nieuwe, functionele 
én fraaie bestemming.”

SCALA AAN TOEPASSINGEN
Voronoi-wanden zijn naar wens in te richten 
als etalage, showroomwand of bijvoorbeeld 
sfeermaker via Ledverlichting, mos of gevulde 
panelen. De wanden zijn bovendien demontabel, 
remontabel én opschaalbaar. Te verkrijgen in 
elk gewenst formaat. Het format van Voronoi 
biedt daarmee een ongekend creatieve diversiteit 
aan toepassingen. Elke wand vertelt een eigen 
verhaal en creëert een unieke belevenis bij de 
bedrijfsidentiteit van de organisatie. Dit ontlokt 
bezoekers gegarandeerd een hartgrondig en 
welgemeend: “Wow!”  «

Met je bedrijf een geweldige eerste indruk maken en dat ook nog eens op een verantwoorde, duurzame manier.  
De droom van elke organisatie. De Arnhemse startup Voronoi biedt daarvoor een heel nieuw en innovatief concept: 
circulair geproduceerde wanden, geheel opgebouwd uit (eigen) restmaterialen. Elke Voronoi-wand heeft een unieke 
wow-factor. Een duurzame eyecatcher waarmee je je als organisatie moeiteloos positioneert en onderscheidt. 

VORONOI
Broekstraat 32, 6828 PZ Arnhem
Telefoon +31 6 - 40 24 33 54
E-mail info@voronoi-design.nl
www.voronoi-design.nl

Voronoi creëert wow-factor met 
duurzame eye-catchers

WOW-FACTOR
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Om de wereld leefbaar te houden 
moet er snel iets veranderen. De 
broeikasgassen zullen we moeten 

terugdringen en dus zullen we met zijn allen 
moeten omschakelen naar schone en duurzame 
energiebronnen en een circulaire economie. 
“De urgentie is groot en de problematiek vaak 
erg complex”, weet Christien Lokman. Zij is 
programmamanager van Sustainable Energy & 
Environment (SEE) met een multidisciplinair 
team van experts. “SEE richt zich op vier 
thema’s: schone, betrouwbare en betaalbare 
energievoorziening; circulaire economie; 
duurzaam gebouwde omgeving en schone 
mobiliteit.” 

SEE MET DE S VAN SAMENWERKEN
Studenten, docenten en lectoren van de HAN 
staan te trappelen om innovaties op het gebied 
van energie- en milieutechnologie in de praktijk 
te gaan versnellen. Voor de duidelijkheid, niet 
alleen van de technische academies, maar 
ook van Financieel Economisch Management 
en van Mens & Maatschappij bijvoorbeeld. 
“Vanuit ons team zoeken we samenwerking met 
bedrijven en overheden op het gebied van de 
energietransitie. Wij kunnen helpen innovaties 
te versnellen”, legt Christien Lokman uit.  
“Het mes snijdt aan meerdere kanten. 
Bedrijven vinden een antwoord op actuele 
en complexe vraagstukken uit hun praktijk 
door gebruik te maken van onderzoeks- en 
afstudeerprojecten.  

Bovendien vinden ze bij ons hun toekomstige 
medewerkers en hebben ze invloed op het 
onderwijs. Buiten dat onze studenten werken 
aan boeiende projecten is het voor de HAN van 
belang het onderwijs up-to-date te houden.” 
Connectr geeft vorm aan deze hybride leer- en 
werkomgeving waarbij onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven ook fysiek in elkaars nabijheid zijn. 
“Connectr is de plaats waar innovaties op het 
gebied van nieuwe energie en energietransitie 
ontstaan en groeien.”

SAMEN VERSNELLEN IN HET CONNECTR
Connectr kent vier initiatiefnemers: de HAN, 
gemeente Arnhem, provincie Gelderland en 
het IPKW. Zij werken hard aan het realiseren 
van de plek waar een sterk netwerk groeit, 
diverse innovatieprojecten lopen en de 
faciliteiten gedeeld worden. Het is nu nog 
een lege hal, maar de seinen staan op groen. 
“We willen met elkaar impact maken”, vertelt 
Christien Lokman enthousiast. “Bijvoorbeeld 
op het gebied van energieopslag met behulp 
van waterstof of batterijen. Alle ideeën en 
innovaties kunnen we samen met allerlei 
bedrijven clusteren in Connectr. Dan ga je 
pas echt impact maken.” Het zijn niet alleen 
studenten van de HAN die samenwerken met 
bedrijven, ook van bijvoorbeeld de ROC’s en 
mogelijk van de TU Delft zullen studenten 
aansluiten. “Mocht door nieuwe innovaties 
nodig blijken dat studenten of medewerkers 
van een bedrijf bijgeschoold moeten worden, 

kunnen we op de ROC’s of de HAN een 
programma daarvoor ontwikkelen. Mogelijk 
ontstaan er allerlei nieuwe businessmodellen.”

CONNECTR ALS ONTMOETINGSPLEK
Grote Arnhemse bedrijven in de energiesector 
zoals Tennet en Alliander zijn zeer 
geïnteresseerd te participeren en de eerste 
mkb’ers hebben al een plek gereserveerd.  
“We gaan graag een langdurige samenwerking 
aan met bedrijven die mee willen werken 
aan innovaties op het gebied van de 
energietransitie”, roept Christien Lokman 
op. “Natuurlijk zijn producten en kennis van 
bedrijven beschermd. Maar we denken wel 
dat in ontmoeting met studenten en andere 
bedrijven vruchtbare samenwerkingen kunnen 
ontstaan. We zijn nadrukkelijk bezig een 
groot fonds op te zetten waar interessante en 
kansrijke innovaties aanspraak op kunnen 
maken.” Ontmoeten en samen onderzoeken, 
ontwikkelen en testen van innovaties om de 
energietransitie te versnellen staat centraal in 
Connectr.   «

Hoe kunt u met uw bedrijf bijdragen aan de energietransitie? Waar vindt u kennis op het gebied van CO2-reductie? 
Wat kunt u doen op het gebied van duurzame oplossingen en waar vindt u partners voor complexe problematiek? De 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werkt samen met de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en het IPKW 
aan de oplossing: Connectr, Energy Innovation, op het Industriepark de Kleefse Waard. 

HAN
Ruitenberglaan 31, 6826 CC Arnhem
www.han.nl
www.connectr-lab.nl

Bedrijven kunnen energietransitie 
versnellen in Connectr

Tekst en foto: Dick LesemanENERGIETRANSITIE
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Energietransitie 
vereist nu  
daadkracht
De energietransitie gaat veel werkgelegenheid opleveren, maar 
dan moeten we wel nú schakelen. Dat was een belangrijke 
conclusie van het rondetafelgesprek over energietransitie dat 
plaats vond bij Kiemt op het IKPW industrieterrein in Arnhem.

Jeroen Herremans is civic 
entrepeneur energy bij The 
Economic Board. De Board ziet als 

taak om meer gelden naar de regio te krijgen 
en structuurversterkend te werken voor de 
ondernemers op het gebied van energy.  
Als captain van het cluster energy zet hij zich 
in voor het door ontwikkelen en opschalen  
van een innovatief energiecluster in de regio. 
Hij is optimistisch over de toekomst maar is 
ook kritisch: “Energietransitie leidt feitelijk 
 tot werkgelegenheid. Onderzoeken zijn daar 
ook naar. Maar het is geen automatisme.  
Het gaat erom de energietransitie tot 
economie te maken. Dan hebben we het 
over waardecreatie en werkgelegenheid. 
We moeten ervoor waken dat wij de gekke 
Henkie van Europa worden, door innovaties 
te ontwikkelen waar Duitsland vervolgens 
economie en werkgelegenheid van maakt.” 
Er wordt volgens Jeroen Herremans flink 
aan Nederlandse ondernemingen getrokken. 
Bekende bedrijven uit de regio zijn niet meer in 
Nederlandse handen en nieuwe energie startups 

TAFELGESPREK ENERGIETRANSITIE Tekst:  Paul de Jager // Fotografie: Jacques Kok
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krijgen aanbiedingen. Hoe realiseren we dat die 
werkgelegenheid hier blijft, vraag hij zich hardop af. 
Zijn antwoord: “Dat is een kwestie van keuzes maken 
in de regio. Waar willen we sterk in zijn?” Voor 
Jeroen Herremans ligt die keuze duidelijk bij energy 
en specifiek op het elektriciteitsnet als verbinder; 
energieopslag als flexibele buffer en slim en groen 
aandrijven. En er moet goed geïnventariseerd en op 
niveau gebracht worden. Hij geeft een voorbeeld: 
“Een partij met waterstoftechniek moet wél een 
afnemer hebben in de keten, die er toepassingen 
voor bussen of trucks van maakt. Als die er niet is en 
als anderen zeggen dat ze het wel willen afnemen als 
de productie naar hen toe verhuist, dan is het weg. 
Maar als we die eindassemblage hierheen kunnen 
trekken, dan hebben we meervoudige mbo- hbo 
werkgelegenheid en creëren we economie.” 
Jeroen Herremans denkt dat het mogelijk is om 
werkgelegenheid van hoog tot laag vast te houden 
in de regio Arnhem: “Dat kan door bedrijven te 
laten excelleren en startups er omheen te creëren 
waardoor nog meer werkgelegenheid ontstaat.  
En we gezamenlijk bijdragen aan de mogelijkheid 
voor bedrijven om te kunnen opschalen.” 

WATERSTOF
Luc Kikkert is directeur van Kiemt. Kiemt 
houdt zich bezig met de versnelling van de 
energietransitie. Energietransitie gaat volgens hem 
werkgelegenheid creëren, mits we nú schakelen. 
Anders gaat de werkgelegenheid elders naartoe: 
“We weten allemaal dat waterstof nog te duur is en 
niet groen genoeg; we zitten in een transitiefase. 
Maar in deze fase van onzekerheid moeten we 
schakelen en zorgen dat kennisontwikkeling en 
productie hier gaat plaats vinden. Op het moment 
dat de techniek bewezen is en loopt, zijn de kaarten 
verdeeld. Dan ligt het initiatief bij de regio’s die 
hun nek hebben uitgestoken en een infrastructuur 
hebben gecreëerd waarin dat mogelijk werd 
gemaakt.” De regio Arnhem heeft wat Luc Kikkert 
betreft op het gebied van waterstof een unieke 
positie als je kijkt naar kennisontwikkeling.  
Hij wijst op de aanwezige expertise op het 
IPKW-terrein. “Maar helaas zijn de bedrijven hier 
nooit groter geworden dan mkb. Nu liggen er wel 
kansen. Als je breder kijkt. Partijen uit Overijssel 
en Gelderland erbij betrekt die technologie voor 
handen hebben. We zitten nu in een fase waarin 

Jeroen Herremans, civic entrepeneur energy bij 
The Economic Board

Luc Kikkert, directeur van Kiemt

“We denken in modellen die  
we de afgelopen 100 jaar  

hebben opgebouwd”
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Ruud Schuurman, innovatiemakelaar bij het 
Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland

Christien Lokman, programmamanager 
Sustainable Energy & Environment (SEE) bij de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Ruben Vlaander, directeur van Omgevingsdienst 
Regio Arnhem

TAFELGESPREK ENERGIETRANSITIE

“Goed opgeleide 
mensen zijn 

essentieel voor 
een succesvolle 

innovatieve 
economie”

“Energietransitie leidt tot 
werkgelegenheid”
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we 30 jaar geleden met de windenergie zaten, 
waarin kansen ontstaan. Nederland ontwikkelde 
mooie zonnepanelen, de productie doet China nu. 
Windenergie, wij het land van de molens, hebben 
de productie naar Denemarken en Duitsland 
laten verdwijnen. Laten we dat alsjeblieft op het 
gebied van waterstof niet doen! Nu kunnen we, 
met onderwijs, HAN, TU Delft, ondernemers en 
overheden, gemeenschappelijk stappen zetten.  
Het kan natuurlijk dat mensen die nu kritisch zijn 
op waterstof, gelijk krijgen. Het ergste dat ons kan 
overkomen is dat we ervan leren.” 
Ruben Vlaander reageert vanuit zijn rol 
als directeur van het overheidsorgaan 
Omgevingsdienst Regio Arnhem. Dat 
overheidsorgaan verzorgt taken op het gebied van 
toezicht, vergunningverlening en handhaving voor 
elf gemeenten en de provincie Gelderland. Hij 
ziet dat de regio Arnhem duidelijk achter blijft ten 
opzichte van de regio Eindhoven. Terwijl Arnhem 
logistiek veel gunstiger ligt. Wat Eindhoven 
volgens hem wél heeft is een uitgekiende 
combinatie van werk, kennis, woningvoorraad en 
een mooie omgeving. Ruben Vlaander: “In een 
businessmodel, in een innovatief concept kan je 
niet wonen. Ik denk dat je veel meer moet toe gaan 
naar een masterplan voor deze regio. Daarin kun 
je enkele focussen bepalen, waaronder waterstof. 
De enige manier om te slagen is om met z’n allen 
een meerjarig contract af te sluiten, voor zeg 30 
jaar, waaraan je je gaat committeren. Ik pleit 
voor samenwerking op elke laag. Dat betekent 
dat iedereen wat moet geven en wat moet nemen. 
De overheid is bepalend en beperkend met z’n 
regelgeving en kan daar dus een belangrijke rol in 
spelen, meedenken en adviseren. En daar zit onze 
kracht: we kennen de regelgeving, het beleid en de 
bedrijven.” 

ONDERWIJS
Geen innovatie zonder gedegen kennis en geen 
kennis zonder gedegen onderwijsinstituten. 
Ruud Schuurman is innovatiemakelaar bij het 
Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland, 
dat bedrijven met elkaar in contact brengt om 
innovatie te versnellen. De afgelopen jaren sprak 
hij honderden Gelderse ondernemers: “Wat hoor 
ik nou van die ondernemers? Dat ze enthousiast 
zijn over innovatie. Maar ze hebben wel mensen 
nodig die de techniek in gaan. Goed opgeleide 
mensen zijn essentieel voor een succesvolle 
innovatieve economie. Ondernemers willen dan 
ook dolgraag meer mensen enthousiast krijgen 
voor de technische beroepen. We hebben echt meer 
mensen in de techniek nodig.”
Christien Lokman is programmamanager 
Sustainable Energy & Environment (SEE) bij de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  

Ze vertelt dat het de bedoeling is om hogeschool 
breed onderwijs en onderzoek aan te passen aan de 
vraagstukken in het kader van het klimaatakkoord. 
Christien Lokman: “De vraag bij de bedrijven is 
vaak; hebben jullie nog handjes? Maar wij willen 
graag naar een veel duurzamere relatie waarbij 
bedrijven veel nauwer gaan samenwerken met 
onderwijsinstellingen. Veel dichter erop zitten. 
Kennis van technologie en apparatuur waar 
bedrijven mee werken, richting onderwijs brengen, 
zodat onderwijs goed aansluit bij de praktijk. 
Anderzijds kan het bedrijfsleven invloed krijgen op 
onderwijsprogramma’s. We zijn bezig met hybride 
leer-werkomgevingen. Dat is succesvol en willen 
we opschalen. Bedrijven kunnen daarin opdrachten 
neerleggen bij onze docenten, lectoren en 
studenten en gezamenlijk zo’n programma draaien. 
Dat is een winst voor het bedrijf als zich vragen 
voordoen waarover wij de kennis in huis hebben. 
Daarnaast hebben we speciale onderwijsprojecten 
voor bedrijven. Bijvoorbeeld trajecten voor 
havisten die niet zozeer zin hebben in een 4-jarige 
hbo-studie, maar wel een 2 jarig traject willen 
doen. Die zijn dan eerder klaargestoomd voor een 
baan bij zo’n bedrijf. Dat werkt en mijn pleidooi 
is dan ook voor een nog nauwere samenwerking 
tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven.”
Ruud Schuurman: “Ondernemers willen graag in 
een vroeg stadium bij plannen betrokken worden. 
Als je ze aan de voorkant erbij betrekt is de 
slagingskans vaak groter.” 
Christien Lokman vertelt enthousiast over het 
op handen zijnde innovatielab Connectr: “Op het 
terrein van energie gaan we het HAN onderwijs 
en onderzoek en bedrijfsleven samenbrengen, 
maar ook de ROC’s en TU Delft. Als je een 
omgeving creëert met al die kennis, dan kan het 
gaan vliegen. Connectr krijgt dan een enorme 
aantrekkingskracht, ook op aankomende 
studenten waardoor er vast meer voor de 
techniek gaan kiezen.” Overigens wordt er in 
de hybride leer-werkomgevingen niet alleen 
aandacht besteedt aan techniek maar ook aan 
het sociaal-maatschappelijke en economische 
vraagstuk van de energietransitie. Het gaat om een 
multidisciplinaire benadering van de vraagstukken.

EXPERIMENTEERKRACHT
Albert Bloem heeft zijn eigen visie op 
arbeidsmarktbeleid. Hij is oprichter van Talent 
voor Transitie, dat de experimenteerkracht en 
onbevangenheid jonge mensen inzet voor innovatie 
en energietransitie. Net afgestudeerd, hebben ze 
nog geen last van bestaande paradigma’s.  
Niets staat voor ze vast, ze durven vragen te 
stellen. Dat werkt voor senioren versnellend 
en verfrissend. “Koppel de ontwikkelvraag van 
starters aan de hulpvraag van organisaties. 



Daarmee krijgen we beweging in vast zittende 
processen”, stelt Albert Bloem. Hij toont zich 
kritisch op de huidige arbeidsmarktbenadering: 
“We hebben een systeem waarin dat via 
vacatureteksten gaat en daar ligt het probleem. 
We denken in modellen die we de afgelopen 
100 jaar hebben opgebouwd. Met hele 
standaardprocedures. Als je op zoek gaat naar 
iemand die in je bedrijf en team past en continu 
blijft uitgaan van 5 jaar ervaring en werktuigbouw 
gestudeerd hebben, sluit je 90 procent van de 
markt af. Als je mensen wilt hebben in je bedrijf, 
en dat hebben wij bewezen met ruim 100 projecten 
in de afgelopen 3 jaar, gaat het erom, wat voor 
talent je precies nodig hebt, welke persoon past bij  
je innovatievraag, team en bedrijf. Daar ga je op 
matchen.” Albert Bloem vindt het belangrijk om bij 
de instromers in kaart te brengen wat ze beweegt. 
Dat gaat verder dan het blindelings zoeken van 
bijvoorbeeld een baan in de elektrotechniek omdat 
de instromer dat toevallig gestudeerd heeft:  
“Die instromer is op zoek naar impact en 
verandering in de maatschappij. Als het onderwijs 
daarop aansluit zetten we een grote stap. Koppel 
ze vervolgens aan duidelijke vragen van het 
bedrijfsleven, instellingen en overheden. Daarmee 
krijg je sterke zelfbewuste professionals. Iemand 
die bouwkunde studeerde, past misschien perfect 
op een vacature buiten zijn directe studieveld. Maar 
die mogelijkheid wordt niet bekeken. Die creativiteit 
hebben we niet. Maar daar pleit ik wel voor.”

FINANCIËN
Jaya Sicco Smit is strateeg duurzaamheid 
bij woningbouwcorporatie Vivare. Ze ziet de 
corporaties als een belangrijke speler voor de 
energietransitie vanwege de massa. Daarbij 
vindt ze het belangrijk om het huurdersbelang 
nadrukkelijk erbij te betrekken: “Het gaat voor 
ons niet alleen over woningen CO₂-arm maken, 
maar ook over de betaalbaarheid voor de huurders. 
Mijn zorg is: moet die hele transitie voor elkaar 
gekregen worden door de groep mensen die het 
meest kwetsbaar zijn in de samenleving?” 
Wat Jaya Sicco Smit betreft kan de energietransitie 
veel winnen door efficiëntere inrichting. Dat kan 
onder andere door het subsidie afhankelijk werken 
op de korrel te nemen: “Als woningcorporaties 
dragen wij veel geld af aan de rijksoverheid.  
En ondertussen kunnen we voor de verduurzaming 
van onze woningen subsidies krijgen. Op het 
moment dat wij onze woningen verduurzamen, 
mogen wij dat doorberekenen in de huur. Als wij 
dan vragen of dat wenselijk is, zegt de overheid: 
‘ja, de huurders kunnen dat weer terug krijgen via 
huursubsidie’. Zo ben je met elkaar aan het geld 
rondpompen en je bent er heel erg druk mee.  
Durf dat te doorbreken, zou ik zeggen.” 
De energietransitie in het sociale huursegment 
staat wat Jaya Sicco Smit betreft niet op zichzelf: 
“Als wij als corporatie gaan verduurzamen 
dan combineren we dat altijd met groot 
onderhoud. Dus als je een bedrag kwijt bent voor 
verduurzaming, moet je dat bedrag voor groot 

onderhoud ook hebben. Daar moet je de planning 
van je investeringen goed rekening mee houden.”
Albert Dorland, is medeoprichter van ESCom.nu. 
Het bedrijf bevordert de energietransitie met een 
combinatie van technologie, kennis en innovatieve 
producten. Hij is goed thuis in de financiële 
problematiek en vertelt: “Vaak is voorfinanciering 
vereist bij bijvoorbeeld de aanschaf van een 
warmtepomp. Red je dat ja of nee? Wat mij betreft 
moet het rendement -meer dan nu gebeurt- 
verdisconteerd worden. 
Een investering van een miljoen in een 
warmtepompinstallatie voor een wooncomplex is 
fors. 
Maar wij nemen de exploitatie voor 15 tot 20 
jaar over en garanderen de bewoners vanaf 
dag 1 een lastenverlaging. Dit kan omdat wij 
overschakelen van gas naar elektra en duurzame 
opwek door middel van PVT waardoor we 
80% energiebesparing realiseren. Nadien is de 
installatie van hen. Je moet dus omdenken van 
‘wat kost een installatie in de aanschaf’ naar ‘wat 
kost die in de loop van de tijd’.” Albert Dorland ziet 
dat de energietransitie nog in de kinderschoenen 
staat, met alle onvolkomenheden van dien. Zo is 
hij in gesprek met een warmtepomp leverancier 
die 3 jaar garantie geeft op een pomp die 15 jaar 
probleemloos mee zou kunnen. “Maar ik moet 15 
jaar warmte exploiteren. Dus ik ben nu met dat 
bedrijf in onderhandeling voor 15 jaar garantie.” 

Robbie Bouwmeister is aangeschoven als manager 
particulieren en private banking bij Rabobank 
Arnhem en omstreken. Hij heeft duurzaamheid 
in de portefeuille en vertelt dat dit een vast thema 
is bij hypotheekgesprekken. “Als Rabobank 
hebben we een aantal maatschappelijke thema’s 
waarmee we iets in de regio willen bewerkstelligen. 
Duurzaamheid is daar één van. Als we in dit tempo 
door gaan, dan gaan we de klimaatdoelstellingen 
voor 2050 niet realiseren met z’n allen. Er is veel 
meer nodig. Het valt ons op dat verduurzaming 
bijvoorbeeld nog heel gefragmenteerd plaats 
vindt in de wijken. Een zonnepaneel hier, een 
warmtepomp daar. Naar ons idee moeten we nu 
opschalend kijken hoe we wijken kunnen gaan 
aanpakken. Daartoe zijn we met meerdere banken 
in overleg. Er zijn meer partijen bij nodig.  
Robbie Bouwmeister denkt dat het ook goed is als 
de bank onderzoekt hoe financieringsmogelijkheden 
voor groene projecten verruimd kunnen worden. 
De gesprekspartners zijn het er over eens dat 
samenwerking tussen partijen op het gebied van 
energietransitie moet worden versterkt. Het woord 
‘samen’ valt regelmatig. Het huidige moment 
wordt gezien als een tipping point. Zowel in de 
techniek, als in samenwerking en communicatie 
is vernieuwend denken en handelen noodzakelijk 
voor het welslagen van de energietransitie, waarbij 
deze samenwerkende partners in de regio een 
belangrijke rol kunnen pakken.  «

Jaya Sicco Smit, strateeg duurzaamheid bij 
woningbouwcorporatie Vivare

Albert Dorland, medeoprichter van EScom.nu

Robbie Bouwmeister, manager particulieren en 
private banking bij Rabobank Arnhem en omstreken

Albert Bloem, oprichter van Talent voor Transitie
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Omgevingsdienst Regio Arnhem 
werkt in opdracht van tien 
gemeenten in de regio en provincie 

Gelderland en verzorgt in onze regio de 
vergunningen, het toezicht en handhaving op 
het gebied van milieu, bouw en leefomgeving. 
“We werken aan een gezonde, veilige en 
duurzame leefomgeving”, verduidelijkt  
Ruben Vlaander. “Maar ons werk verandert. 
Voorheen kwamen onze toezichthouders bij 
de bedrijven met een checklist: wat mag wel 
en wat niet. Nu is onze rol meer die van een 
adviseur. Uiteraard controleren we bedrijven of 
ze voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar we 
kijken meer naar wat wel kan, en iets minder 
naar wat niet mag.” 

VERPLICHTE ENERGIEBESPARING  
ONDERNEMERS
Een van de belangrijkste aandachtgebieden 
van ODRA is duurzame energie en 
energiebesparing. Het Energieakkoord 
voor duurzame groei is een overeenkomst 
tussen onder meer overheden, werkgevers, 
vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties 
met het doel de energievoorziening van 
Nederland duurzamer te maken. Die 
regelgeving dwingt bedrijven tot actie. 
“Bedrijven zijn verplicht energiebesparende 
maatregelen te nemen. Het gaat om 
maatregelen die zich binnen vijf jaar 
terugverdienen.  

Dit zogenaamde Activiteitenbesluit gaat over 
besparing van energie ongeacht welke vorm, 
maar met de bijbehorende informatieplicht”, 
verduidelijkt Ruben Vlaander. Daar gaat het 
nog weleens mis. Uit de cijfers van ODRA 
blijkt dat sinds juli 2019 ruim 600 bedrijven 
zich hebben gemeld “Dat is naar schatting een 
kwart van de bedrijven die ‘iets moeten met 
energiebesparing’”, denkt Ruben Vlaander.

WERKBARE VERGUNNING
Ondernemers kunnen denken aan maatregelen 
als ledverlichting, buitenverlichting, isolatie 
van leidingen en muren, gebruiken van een 
energiebewakingssysteem, verwarming en 
ventilatie, en maatregelen voor koelingen, 
liften, roltrappen. Vlaander geeft aan dat er 
in Gelderland zo’n drieduizend bedrijven 
meldingplichtig en tweehonderd bedrijven 
vergunningplichtig zijn. “Wij kunnen een 
coachende en adviserende rol vervullen voor 
deze bedrijven. We kijken mee en geven advies 
over de route die deze bedrijven kunnen 
bewandelen”, legt Ruben Vlaander uit. “Maar het 
is uiteindelijk hun eigen verantwoordelijkheid 
gevolg te geven aan de wettelijke verplichting. 
Na verloop van tijd komen we weer langs om 
te controleren of en hoe de energiebesparende 
maatregelen zijn toegepast en zo nodig gaan we 
handhaven. Het doel is een werkbare vergunning 
die bijdraagt aan een gezonde, veilige en 
duurzame leefomgeving.”

OPROEP:  
NEEM CONTACT OP BIJ HULPVRAGEN
Met ruim 200 medewerkers probeert ODRA 
alle taken uit te voeren. “De regelgeving wordt 
alleen maar strenger; alle technologische 
ontwikkelingen gaan snel. Vandaar dat we 
onze mensen voortdurend bijscholen op deze 
gebieden, zodat we kwalitatief goede producten 
en diensten kunnen blijven leveren en waarbij 
de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. 
Zoveel mogelijk samen met bedrijven gaan we 
op zoek naar de best passende oplossingen”, 
stelt Ruben Vlaander. “Ik zou ondernemers 
willen oproepen: Schroom niet om contact op 
te nemen als u vragen heeft over uw wettelijke 
verplichtingen om energie te besparen. 
We staan klaar om u te coachen om die 
verplichtingen vorm te geven.  «

Nederland staat voor een enorme opgave. Met het aandeel hernieuwbare energie loopt ons land achter 
bij andere landen in Europa. Volgens Ruben Vlaander, directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem 
(ODRA), kan Nederland een impuls geven aan economie en werkgelegenheid met de uitvoering van het 
Energieakkoord uit 2013 en daarmee de Europese doelen te halen.

OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem
Telefoon 026 - 377 1600
E-mail postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

Coachende en adviserende  
rol ODRA bij energie- 
vraagstukken ondernemers

Tekst: Paul de Jager // Fotografie: Jacques KokENERGIEBESPARING
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Oprichter Albert Bloem en partner 
Martin Eimers hebben hun wortels 
in de energiesector onder meer bij 

Vattenfall en voorloper Nuon. Hoewel Albert 
Bloem opgeleid is als ingenieur aan de TU 
in Delft, is hij in zijn werkzame leven vooral 
met mensen bezig geweest. “Ik moest zorgen 
dat het proces in beweging kwam en zette de 
juiste mensen op de juiste plek”, legt hij uit. 
Martin Eimers heeft een bedrijfseconomische 
achtergrond in de HR en strategie. Samen 
met vijftig jonge professionals werken ze 
bij opdrachtgevers aan een fossielvrije 
samenleving. 

WENDBAARHEID
“De millennials denken in kortere periodes. 
Ze zijn veel wendbaarder”, verduidelijkt 
Fenneke van Vliet, de talentontwikkelaar bij 
Talent voor Transitie en verantwoordelijk 
voor de leeromgeving. “Onze trainees, ook wel 
‘transitieversnellers’ genoemd, ontwikkelen 
zich in twee jaar tijd door een programma 
te volgen en ondertussen te werken aan 
boeiende opdrachten.” Natuurlijk bouwen 
ze energiekennis op in die twee jaar; kennis 
op de gebieden als techniek, regelgeving, 
marktwerking. Daarnaast ontwikkelen zij zich 
in verandermanagement, projectmanagement, 
effectief beïnvloeden en het bouwen van 

coalities. “Vooral het bouwen van coalities 
beschouwen wij als een belangrijke drijver 
voor het realiseren van versnelling in de 
energietransitie. Verder helpen wij ze in weten 
wat ze willen, want daarmee kunnen ze hun 
jonge, onbevangen energie gaan richten”,  
aldus Fenneke van Vliet. 

IMPACT MAKEN
Ze worden ingezet bij bedrijven die een 
energievraagstuk hebben. Vaak laag in 
een organisatie, maar door hun frisse, 
nieuwsgierige blik en bijna tomeloze energie 
weten deze transitieversnellers hun ideeën en 
plannen snel op een hoger plan te krijgen. “Het 
valt niet mee om complexe organisaties tot 
verandering te bewegen”, stelt Albert Bloem. 
“Een top-down goed doordachte visie helpt 
maar zelden in het creëren van beweging. 
Beweging ontstaat pas wanneer mensen bij 
zichzelf gaan nadenken waar ze precies mee 
bezig zijn. Onze transitieversnellers gaan op 
pad met de opdracht ‘ga maar vragen stellen’. 
Wij laten ze ontdekken waar het sneller kan 
en waar het lastig is, vaak van onderaf.” 
Naast het opbouwen van technische kennis 
rondom hernieuwbare bronnen, groeien onze 
versnellers in het bouwen van coalities en 
het managen van veranderingen. Ze hebben 
geleerd om te gaan met weerstanden en roepen 

waar nodig hulp in van specialistische kennis of 
vaardigheden van collega’s. “Onze professionals 
weten hoe ze impact moeten maken, want er 
moet wel geleverd worden.”

DIVERSITEIT
Het team van vijftig professionals is nogal 
divers. Qua opleiding hebben ze hele 
andere achtergronden. “Het zijn niet alleen 
techneuten. Ongeveer de helft heeft een bèta-, 
dertig procent gamma- en twintig procent een 
alfa-opleiding”, verduidelijkt Albert Bloem. 
Fenneke van Vliet vult aan: “Iets meer dan de 
helft is vrouw. We willen eigenlijk nog meer 
culturele diversiteit binnen onze groep van 
professionals aanbrengen, want diversiteit 
zorgt voor creativiteit en nieuwe verbindingen 
en dat is hoognodig om de energietransitie te 
versnellen.”  «

Talent voor Transitie laat zich het best kort omschrijven als een detacheerder in de energiesector. Maar dat is te kort 
door de bocht. Talent voor Transitie ontvangt jonge mensen met open armen; mensen die staan te trappelen bij te 
dragen aan de energietransitie. Jong, enthousiast, gedreven, fris, slim, nieuwsgierig. Zomaar wat kernwoorden die 
van toepassing zijn op de professionals die Talent voor Transitie inzet om bij u en met u te werken aan vraagstukken 
rondom de snel veranderende wereld van energie.

TALENT VOOR TRANSITIE
Bergstraat 35, 6811 LC Arnhem
Telefoon 085 – 130 75 30
E-mail info@talentvoortransitie.nl
www.talentvoortransitie.nl 

Nieuwe energie spat ervan  
af bij Talent voor Transitie

Tekst: Dick Leseman // Fotografie: Jacques KokENERGIETRANSITIE
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The Economic Board roept ondernemers met betrokkenheid bij de energietransitie op om 
aan te haken bij Connectr Energy Innovation. Het doel: bijdragen aan het versnellen van 
de energietransitie door het praktisch toepasbaar maken van innovatieve technologieën. 

Connectr: samen de  
energietransitie versnellen

BEN U ALS BEDRIJF ACTIEF BETROKKEN 
BIJ DE ENERGIETRANSITIE EN KLAAR VOOR 
EEN SCHAALSPRONG? 
Maak dan uw interesse kenbaar om u 
te verbinden aan Connectr - Energy 
innovation via www.connectr-lab.nl of 
info@connectr-lab.nl  

Vanuit de helixgroep Energy van 
The Economic Board worden 
projecten aangejaagd die bijdragen 

aan de maatschappelijke uitdaging van de 
energietransitie én economisch een bijdrage 
leveren in de Lifeport regio.
Voor energievraagstukken is Arnhem het 
brandpunt binnen de regio Arnhem – 
Nijmegen, met Wageningen. “Van oudsher 
ligt de focus van Arnhem op energie. 
De regio is nu ook sterk in waterstof- 
en brandstofceltechnologie, slimme 
energienetten en schone mobiliteit. Denk 
bijvoorbeeld aan de vestiging van KEMA en 
Liander”, schetst  Jan van Dellen, wethouder 
in Arnhem en lid van The Economic Board, 
maar hier aan het woord als ambassadeur 
van de helixgroep Energy en voorzitter van 
het portefeuille-overleg economie, waar 

wethouders uit de regio Arnhem - Nijmegen 
afspraken maken over de regionale 
economische ontwikkeling. 

“Connectr richt zich op ondernemers, 
onderzoekers en studenten die deel 
willen nemen aan een meerjarig 
innovatieprogramma op het gebied van 
energietechnologie. De plek waar de 
ontwikkelingen zich concentreren is 
Industriepark Kleefse Waard (IPKW). 
Volgens plan gaat Connectr eind 2021 fysiek 
volwaardig van start. De keuze voor IPKW 
als ‘hotspot’ is een vanzelfsprekende, er zijn 
bedrijven en onderwijsinstellingen gevestigd 
die zich bezighouden met verduurzaming en 
innovatie. Hier komen onderzoek, onderwijs 
en toepassing bijeen op een manier die past 
bij onze transitiebenadering.” 

INNOVATIEVE SLAGKRACHT
Jeroen Herremans is aan The Economic 
Board verbonden als civic entrepeneur 
Energy. In die functie houdt hij zich 
bezig met het agenderen van innovaties 
en ondernemerschap op het gebied van 
energie en de energietransitie binnen 
de Lifeport regio. Gesteund door een 
team van specialisten vanuit overheden, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven brengt 
hij ‘verschillende werelden bij elkaar om 
bestaande en nieuwe initiatieven aan te 
jagen’, zoals bij Connectr. “Als bedrijf wil je 
toegang hebben tot kennis en kunde. Dus een 
omgeving waarin onderzoek en onderwijs 
plaatsvindt, waar je nieuwe ideeën praktisch 
kunt testen, waar je toegang hebt tot geschikte 
mensen en leert hoe en met wie je kunt 
opschalen.”

“Dc-laadtechniek ontwikkelt zich waanzinnig snel. Voor Venema is 
het essentieel samen te werken met innovatieve bedrijven, TU Delft 
en onderwijs. Connectr geeft ons deze kans.” 
Henri Overbeek, Business Developer Venema E-Mobility Charge Systems B.V.

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN Tekst en foto: Huub Luijten

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 202022

Jeroen Herremans en Jan van Dellen



Er ligt een uitdagende begroting vanuit de 
initiatiefnemers van Connectr (provincie 
Gelderland, gemeente Arnhem, HAN University 
of Applied Sciences en Industriepark Kleefse 
Waard) die verdrievoudigd moet gaan worden 
door deelnemende bedrijven, het Rijk en Europa 
tot een totaal van 140 miljoen in vijf jaar. Er is 
namelijk een solide financiële basis nodig om het 
verschil te kunnen maken in kennis, kunde en het 
tempo.   
Van Dellen: “We willen vaart maken met de 
energietransitie, daarom willen we onderwijs, 
ondernemers en overheid met elkaar verbinden. 
Bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
en talentvolle mensen moeten behouden blijven 
voor onze regio. De energietransitie is namelijk 
ook een businesscase en banenmotor. Van de 
afstudeerders in de techniek verlaat zo’n zestig 
procent Gelderland. Die ‘braindrain’ moeten 
we keren. Alleen met goede energiespecialisten 
in huis ontwikkelen we op een breed terrein 
innovatieve slagkracht.”     

SPEERPUNTEN
Connectr richt zich met haar 
onderzoeksprogrammalijnen op drie 
speerpunten. Ten eerste moet het elektriciteitsnet 
nu en straks de inpassing van duurzame 
bronnen, nieuwe gebruikers en sectorkoppeling 
zonder haperen kunnen absorberen. Punt 
twee is elektrochemische energieopslag die 
leveringszekerheid van duurzame energie 
garandeert.  

En het derde focuspunt is het realiseren van 
duurzame aandrijfsystemen die in combinatie 
met duurzame brandstoffen op hun beurt leiden 
tot reductie van broeikasgasuitstoot. 

KRUISBESTUIVING   
“Waar mensen elkaar ontmoeten ontstaat 
uitwisseling van ideeën”, zegt Van Dellen. “Die 
kruisbestuiving leidt tot projecten en activiteiten 
die we als Board ondersteunen. Bij Connectr en 
op het IPKW-terrein, krijgt die wisselwerking 
heel praktisch vorm. Op het Industriepark 
zijn bedrijven gevestigd variërend van starters 
en doorgroeiers tot gevestigde partijen. Hier 
ontmoeten academisch-, hbo- en mbo-onderzoek 
en opleidingen plus de uitvoeringskant elkaar. 
Zo ontstaat een focuslocatie die lokaal, regionaal, 
nationaal en zelfs internationaal bijdraagt aan de 
energietransitie.” 

Voor de vuist weg noemt Van Dellen enkele 
van de meer dan 70 bedrijven en instellingen 
die op IPKW gevestigd zijn. “De HAN is 
vertegenwoordigd met het waterstoflab; de 
O-Zone (een leeromgeving waar studenten 
met bedrijven en lectoraten werken aan 
energieprojecten) en het HAN Powerlab, 
toegespitst op energie in de gebouwde omgeving. 
Het streven is dat ook de TU Delft, die nauw 
samenwerkt met de HAN, actief aanwezig is op 
IPKW, evenals ROC Rijn IJssel. Verder in het 
oog springend; Allego, producent van laadpalen 
voor elektrisch vervoer; het Clean Mobility 

Center dat schoon vervoer stimuleert; HyMove, 
dat waterstofbrandcelsystemen maakt voor 
bussen, bestelauto’s en vrachtwagens en HyGear, 
producent van industriële waterstof.” 

“De energietransitie is alleen in brede samen- 
werking en met innovaties die ook hun 
implementatie vinden te realiseren en  
Connectr stimuleert dat in deze regio”,  
besluit Herremans.    «

THE ECONOMIC BOARD MERCATOR II 
Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen  
Telefoon 085 - 040 99 80  
E-mail bureau@theeconomicboard.com  
www.theeconomicboard.com 

THE ECONOMIC BOARD
The Economic Board is een 
samenwerking tussen overheid, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven 
in de regio Arnhem – Nijmegen, met 
Wageningen. De Board stimuleert en 
verbindt binnen deze Lifeport-regio 
bedrijvigheid en innovaties in de 
topsectoren Food, Health en Energy en de 
cross-overs daartussen. 

“Deelname versterkt de positie van KEMA Labs als wereldleider op het 
gebied van testen en certificeren voor de elektriciteitsindustrie. Door de 

mogelijkheid een nieuw ‘cyber-physical’ systeemtest lab te realiseren, 
vergroten we onze zichtbaarheid en aanwezigheid in het opleidingshart 

met het oog op toekomstige medewerkers en uitbreiden van onze 
testactiviteiten voor de ontwikkeling en uitrol van nieuwe producten en 

diensten om de energietransitie te versnellen.”
Peter Vaessen, Innovation Manager Labs Development KEMA Laboratories at CESI SpA

“De Energietransitie gaat sneller dan we denken. Met H² 
(waterstof) gaan we mooie dingen doen en O3 (overheden, 
onderwijs & ondernemers) maken het verschil. We hebben elkaar 
nodig, veel nieuwe goed opgeleide medewerkers en creatieve 
ondernemers. Connectr kan dit verbinden.”
Han den Boer, Chief Technology Officer Ansaldo Thomassen, Rheden
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EScom is een generalist met een 
brede oriëntatie en kennis van alle 
facetten van de energietransitie.  

We ontwerpen niet alleen plannen voor een project 
maar ontwikkelen waar nodig eigen producten 
met een betere prijs-kwaliteitverhouding dan 
bestaande oplossingen in de markt.
Innovatie die gericht is op het economisch 
mogelijk maken van de transitie met bewezen 
techniek. Onze focus daarbij in modulariteit 
en circulariteit zodat we alleen onderdelen 
kunnen hergebruiken en het toegepaste 
systeem kunnen aanpassen aan de nieuwste 
mogelijkheden.
Met deze kennis kan de klant een 
totaaloverzicht krijgen van alle mogelijkheden 
en consequenties van de te nemen beslissingen. 
EScom fungeert als energie architect en maakt 
een totaal plan passend bij de doelstellingen 
van de klant. Van het geven van advies 
en aanvraag van subsidies tot en met het 
daadwerkelijk leveren van warmte door middel 
van een zogenaamde ESCO. 
Eén aanspreekpunt voor het gehele traject met 
altijd de beste kosten-baten verhouding voor 
het project. 

Speciaal voor bestaande bouw heeft 
EScom een basissysteem ontwikkeld 
geschikt voor gestapelde woningen, 
zorginstellingen en bedrijfsgebouwen.

We ontwikkelden een microwarmtenet met 
bestaande en bewezen technieken in de 
markt. In essentie combineren we binnen 
het systeem de beste warmtepomp techniek 

met eigen PVTE 
zonnepanelen als bron.  
Met het toepassen van een modulaire 
warmtebuffer kunnen we het systeem 
balanceren. Dat doen we ook met speciaal 
ontwikkelde software die het systeem laat 
functioneren met het hoogst mogelijk efficiënte 
(COP) rendement. 

Deze afstemming blijkt essentieel voor behalen 
van de doelstelling. In de markt blijkt namelijk 
dat, zelfs als alle onderdelen op zich zeer 
goede prestaties kunnen leveren dat alleen 
ook daadwerkelijk gebeurt als de verschillende 
onderdelen juist op elkaar worden afgestemd. 
Met de software oplossingen van EScom is 
er real-time overzicht en kan het systeem op 
afstand worden gemanaged. Storingen kunnen 
direct worden gesignaleerd en verlies van 
capaciteit en warmte levering voorkomen.
Op dit moment is het systeem al rendabel 
vanaf een gasverbruik van 30.000 m³ en 
richten we ons op het realiseren van kleine 
individuele warmtenetten die geschikt zijn 
voor toepassingen door Wooncorporaties, 
Verenigingen Van Eigenaren, Zorginstellingen, 
Kantorengebouwen en Bedrijfshallen (mkb). 

EScom kan ook voor uw gebouw een 
maatwerkadvies aanleveren hoe u uw warmte- 
en energievoorziening kunt verduurzamen. 

Middels een Quickscan of een complete 
verkenning krijgt u een duidelijk rapport waar 
voor uw warmte- en energievoorziening kansen 
liggen. Zowel op kostenbesparing, als op co₂-
reductie.

Met EScom heeft u meer overzicht en is de 
energie transitie NU al economisch haalbaar.
Met verschillende reeds uitgevoerde projecten 
hebben we dat ook al bewezen.   «

De energietransitie voor bestaande bouw 
is een uitdaging waar de meeste partijen 
geen raad mee weten. De installatiebranche 
en de gebouwen beheer instanties zijn nog 
steeds zeer gefocust op gas gerelateerde 
oplossingen en op het gebied van innovatie 
zijn alle partijen zeer terughoudend zeker als 
het gaat om oplossingen voor bestaande 
bouw. Er zijn echter veel potentieel bruikbare 
alternatieven voor het gebruik van gas als 
verwarmingsbron maar omdat de kennis 
is gefragmenteerd is het bijzonder lastig 
een goed overzicht te krijgen van de meest 
economische opties. 

Voor meer informatie en toelichting van het 
systeem is de website van EScom te vinden op:

ESCOM.NU BV
Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem
Gebouw GE/32
Telefoon 085 - 130 37 89
E-mail info@escom.nu
www.escom.nu

EScom geeft overzicht in 
verduurzamen van vastgoed
‘ DOOR WILDGROEI AAN OPTIES WORSTELEN STEEDS MEER PARTIJEN 
MET DE VRAAG HOE BESTAANDE BOUW VAN HET GAS AF MOET’

Zon- en lucht
energie

PVT-panelen (stroom en warmte)

Intelligente 
software aansturing 
stille warmtepomp

Warmte opslag
Buffer (Energy crates)

VERDUURZAMEN VASTGOED
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ELEKTRISCH VERWARMEN
Er zijn drie manieren waarop 
een gebouw elektrisch verwarmd 

kan worden. Warmtenet, warmtepomp en 
warmtepanelen. Warmtenet en warmte- 
pomp vergen een goede isolatie, anders maakt 
de bijbehorende vloerverwarming het gebouw 
niet warm genoeg. Bij warmtepanelen kan 
isoleren altijd nog, de panelen maken goed  
en matig geïsoleerde gebouwen lekker warm.  
Dit geldt overigens alleen voor de zogenaamde 
tweede generatie infrarood warmtepanelen, 
die zich kenmerken door een hoge warmte-
efficiëntie. Welnu infraroodverwarming uit 
Duiven maakt en levert tweede generatie 

infrarood warmtepanelen. Jarenlange 
productontwikkeling heeft geleid tot een 
warmte-efficiëntie met een wijde stralingshoek 
van 170° en een bereik van 5 meter. De levering 
van bijbehorende slimme besturing maakt het 
ook nog eens verbruiksefficiënt. Bewoners en 
gebruikers van gebouwen kunnen inmiddels 
kiezen uit tien modellen. De infrarood 
panelen verwarmen goed en matig geïsoleerde 
gebouwen, precies daar waar mensen het warm 
willen hebben. Het is plug and play. Het is 
betaalbaar in aanschaf en goedkoop in gebruik. 
En het is lekkere warmte, het voelt alsof de 
zon schijnt. Morgen van het gas af kan op vele 
manieren.  

Mail directeur Welnu infraroodverwarming  
Paul van Uum voor overleg, kantoor@welnu.org.  

OMDAT HET MOET?!
Er zijn meerdere aanleidingen om over te gaan 
op het elektrisch verwarmen van een bestaand 
gebouw. 
•  U wilt bijdragen aan de doelstellingen van 

het klimaatakkoord.
•  U heeft zonnepanelen en wilt de opgewekte 

energie zelf gebruiken.
•  U bent grootverbruiker van elektra en betaalt 

weinig voor elektriciteit.
•  Er zijn klachten over warmte of 

warmteverdeling in het gebouw. 
•  De CV ketel is oud en toe aan vervanging.
•  De overheid verplicht u tot maatregelen. 

Vroeg of laat moet ook uw onderneming van het gas af. Liever ‘laat’, denkt u wellicht. Want, ‘het vergt isolatie 
van het gebouw’, ‘het is veel te veel gedoe’, ‘het is waarschijnlijk veel te duur’. Toch kunt u nu al overgaan 
op het elektrisch verwarmen van uw kantoor, winkel of fabriekshal. Als eigenaar of als huurder. Door het 
verwijderen van de radiatoren en gasleidingen of door stapsgewijs te beginnen. Hoe ziet dit eruit in praktijk? 
Lees de voorbeelden in de kaders van dit artikel. 

WELNU
Marketing 47 
69212 RE Duiven
E-mail kantoor@welnu.org
www.welnu.org

Morgen van het gas af

Zon- en lucht
energie

PVT-panelen (stroom en warmte)

Intelligente 
software aansturing 
stille warmtepomp

Warmte opslag
Buffer (Energy crates)

“Dit gebouw wordt centraal verwarmd”, aldus Robert de Groot. “Maar de 
noordkant is aanzienlijk kouder dan de zuidkant, dus de Welnu warmtepanelen 
hangen in de kantoren aan de noordkant. Systeemplafondplaat eruit, warmtepaneel 
erin, stekker in het stopcontact, klaar. De huurders zijn er erg blij mee en bedienen 
de panelen zelf.”

“Ik heb Welnu warmtepanelen aangeschaft omdat ik grootverbruiker ben en weinig betaal 
voor het verbruik van elektra”, aldus Dick van Capelle. “Isoleren is dit kantoorgebouw 
helemaal niet waard en ik had geen idee dat elektrisch verwarmen een serieuze optie was. 
Wat handig is, is de aansturing van de panelen per ruimte. Ik heb het graag 22°C, anderen 
niet. Een ander positief bijeffect is dat de warmte ín het gebouw blijft, ook al gaat de deur 
even open. De deur tussen de fabriekshal en het kantoor gaat bij ons vaak open en dicht.” 

 “Ik heb het graag 22°C” 

“De Welnu warmtepanelen hangen bij 
mij alleen in de winkel”, aldus Vincent 
Barink. “Het magazijn wordt nog gewoon 
verwarmd met radiatoren. Gelukkig zijn 
de radiatoren in de winkel verwijderd. Ik 
vind ze lelijk en ik heb graag de wanden 
vrij voor het laten zien van de producten. 
Als ik ooit uit de winkel ga, dan neemt de 
verhuurder de warmtepanelen over.”

“Ik wil wanden zonder radiatoren”

GASLOOS
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Accountants die meedenken met 
uw CO2-footprint of met circulair 
ondernemen of met uw wagenpark 
of verduurzaming van uw vastgoed? 
Jazeker, Alfa Accountants & 
Adviseurs kan u als ondernemer 
naast het standaardpakket 
financiële dienstverlening ook helpen 
met allerlei vraagstukken rondom 
duurzaamheid. Van energietransitie 
tot circulair ondernemen en 
van enkele adviezen tot B Corp 
certificeren; u kunt hiervoor terecht 
bij Alfa Accountants & Adviseurs.

Alfa Accountants  
& Adviseurs helpt  
ondernemers  
bij verduurzaming

De oorsprong van Alfa 
Accountants & Adviseurs gaat 
terug tot de tweede wereldoorlog. 

Toen de agrarische sector moeite had 
met ondernemen, richtten de christelijke 
boeren- en tuindersbond boekhoudbureau 
Het Platteland op. Na de oorlog gaat het 
boekhoudbureau verder onder de naam 
Boekhoudbureau en accountantsdienst CBTB. 
De dienstverlening professionaliseert in loop 
der jaren mede onder invloed van wet- en 
regelgeving. Het midden- en kleinbedrijf 
maakt dan inmiddels ook gebruik van 
hun diensten. Pas rond de eeuwwisseling 

verandert de naam in Alfa Accountants & 
Adviseurs. De structuur verandert, waardoor 
alle medewerkers mede-eigenaar zijn; een 
duurzame constructie en uniek binnen de 
accountancy. Met ruim 30 vestigingen en ruim 
1000 medewerkers is Alfa een grote speler 
geworden met als vanouds een sterke lokale 
binding. Alfa Accountants & Adviseurs is  
sinds 1 juli gevestigd op Industriepark  
Kleefse Waard in Arnhem.  
Het bedrijventerrein dat duurzame en 
energie-gerelateerde bedrijven huisvest met 
veel innovatieve en kansrijke startups is de 
ideale plek voor Alfa Accountants & Adviseurs.

INCLUSIVITEIT Tekst en foto: Dick Leseman
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“Iedereen moet persoonlijk kunnen innoveren. 
We hebben zeer betrokken medewerkers en dat 
willen we graag zo houden.” Ondanks de grote 
organisatie en het brede pallet aan specialiteiten 
kent Alfa Accountants & Adviseurs de lokale 
ondernemer. “Ik durf te stellen dat al onze 
kantoren wat hebben met hun omgeving.  
We werken ook in Arnhem lokaal en gaan een 
duurzame relatie aan met onze klanten”, aldus 
Kees Cuperus.

PEOPLE, PLANET, PROFIT
De inleiding gaf het al aan. Alfa Accountants 
& Adviseurs is een professionele en moderne 
financiële dienstverlener, maar gaat veel 
verder dan alleen het standaardpakket. 
“Wij spreken veel ondernemers in de markt 
die met duurzaamheid en energietransitie 
aan de slag willen binnen hun organisatie”, 
verduidelijkt Gökhan Kinran, fiscaal adviseur 
op het Arnhemse kantoor. “Vaak weten ze niet 
welke concrete stappen ze moeten zetten om 
duurzame waarde te creëren.” Alfa Accountants 
& Adviseurs begeleidt ondernemers, met name 
mkb’ers, bij het analyseren, transformeren 
en zelfs certificeren naar een duurzame 
bedrijfsstrategie. “We beginnen meestal met 
het berekenen van de huidige footprint en CO₂-
uitstoot. Vervolgens kunnen we samen al snel 
een aantal ‘quick wins’ invoeren. En natuurlijk 
is het belangrijk te analyseren in hoeverre een 
bedrijf voldoet aan bestaande en toekomstige 
wet- en regelgeving. Want die wordt steeds 
strenger”, weet Sjaak van Lienden. Hoe beperk 
ik onze CO₂-uitstoot? Hoe gaan we naar 
duurzame mobiliteit? Wat zijn de quick wins 
in onze bedrijfsvoering? Hoe geef ik circulair 
ondernemen vorm in mijn bedrijf? Allemaal 
vragen waarmee Alfa Accountant & Adviseurs 
u verder kan helpen, maar vooral de volgende 
vraag: Hoe kan verduurzaming bijdragen aan 
ons verdienmodel? “Het gaat bij ons om de drie 
p’s”, stelt Sjaak van Lienden, “People, planet en 
profit. Dat laatste verliezen we niet uit het oog.”

CERTIFICERING DUURZAME EN  
SOCIALE DOELEN
Dat Alfa Accountants & Adviseurs duurzaam- 
heid en inclusiviteit hoog in het vaandel heeft 
en echt incorporeert bewijst hun B Corp 
certificaat. ‘Certified B Corporations zijn 
bedrijven die voldoen aan de hoogste normen 
van bewezen sociale en milieuprestaties, van 
openbare transparantie en van wettelijke 
aansprakelijkheid om winst en doel in  
evenwicht te brengen. B Corps versnelt een 
wereldwijde cultuuromslag om succes in 
het bedrijfsleven opnieuw te definiëren en 
een meer inclusieve en duurzame economie 
op te bouwen’, zo staat het op de website 
van B Corps. “Wij zijn aangesloten bij deze 
internationale groep van bedrijven die behalve 

winst ook nadrukkelijk duurzame en sociale 
doelstellingen nastreven”, benadrukt Sjaak van 
Lienden. “Samen met ondernemers nemen we 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en dagen ze uit concrete stappen te zetten die 
duurzaam en meervoudig waarde creëren.”  
Met andere woorden Alfa Accountants & 
Adviseurs ondersteunt ondernemers bij hun 
duurzame en sociale doelstellingen en helpt 
ze op weg naar een eventuele certificering, 
bijvoorbeeld de CO₂-prestatieladder, een B 
Corp certificering of het ISO 14001-certificaat. 
“We certificeren niet zelf, maar we kunnen 
ondernemers wel adviseren over de belangrijke 
kansen, risico’s en aandachtspunten”, legt 
Gökhan Kinran uit. “Hiermee zijn ze in staat 
om zelf het certificeringstraject succesvol af te 
ronden.”

DUURZAME INVESTERINGEN LEVEREN GELD OP
De vestiging van Alfa Accountants & 
Adviseurs op Industriepark Kleefse Waard 
is niet zonder reden. Op de website van 
IPKW staat ‘Industriepark Kleefse Waard 
is een prijswinnend bedrijventerrein dat 
duurzame en energie-gerelateerde bedrijven 
huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt’. 
De Greenhouse met veel innovatieve 
startups, het Powerlab waar engineers van 
de toekomst opgeleid worden, Connectnr het 
innovatielab van de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen, het Clean Mobility Center. 
Allemaal bruisende initiatieven op het IPKW 
op het gebied van energie, milieu, mobiliteit. 
“Wij krijgen energie van zoveel waardevolle 
projecten. Maar we hopen dat het niet bij 
ideeën blijft. Wij kunnen startups begeleiden 
om hun creatieve en innovatieve expansies 
in een zakelijk bedje te leggen. We kunnen 
helpen met projectplannen en kennen alle 
financieringsstromen, de subsidiemogelijkheden 
internationaal, nationaal, regionaal en lokaal”, 
stelt Sjaak van Lienden. “Er zijn ook fiscale 
maatregelen waarmee je voordeliger speur- en 
ontwikkelingswerk uitvoert op het gebied van 
bijvoorbeeld duurzaamheid”, vult Gökhan 
Kinran aan. “Het financiële voordeel kan fors 
oplopen.” Allerlei regelingen veranderen nogal 
eens of hebben een tijdelijk karakter. Dan is de 
inzet van een specialist van Alfa cruciaal. 

Bent u geïnspireerd dan wil Alfa Accountants 
en Adviseurs als duurzame account graag met u 
kennismaken.   «

ALFA ARNHEM
Telefoon 088 - 253 18 00 
www.alfa.nl/arnhem

SPECIALISTEN MET STERKE LOKALE BINDING
De sterke lokale binding zit in het DNA van 
Alfa Accountants & Adviseurs. “Wij zijn sterk 
betrokken bij het lokale midden- en kleinbedrijf 
en weten als geen ander wat er speelt in de 
wereld van onze klanten”, zegt directievoorzitter 
Kees Cuperus. Landelijk heeft Alfa Accountants 
& Adviseurs meer dan duizend specialisten in 
de accountancy en bedrijfsadvisering. “Op onze 
eigen Alfa Academy ontwikkelen onze mensen 
zich voortdurend. Niet alleen vaktechnisch, 
wat een must is in onze ogen, maar juist ook op 
het gebied van persoonlijke ontwikkeling”, legt 
relatiemanager Sjaak van Lienden uit.  
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Al sinds 2018 biedt het INTERREG-
project EnerPRO Nederlandse 
en Duitse mkb-bedrijven 

ondersteuning bij innovatieve energieproducten. 
Het doel van het EnerPRO-project is de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven te 
bevorderen, om zodoende de ontwikkeling van 
energiebesparende, CO₂-arme technologische 
innovaties te realiseren. Hiermee biedt 
EnerPRO in veel opzichten een geweldige kans 
voor deelnemende bedrijven.

HET SUBSIDIECONCEPT
Mkb-bedrijven in de Duits-Nederlandse 
grensregio kunnen subsidie voor 
productinnovaties ontvangen op het gebied 
van o.a. gedecentraliseerde energieopwekking, 
energie-efficiëntie, fotovoltaïsche energie, 
brandstofcellen en energieopslag.

De subsidiemogelijkheden hiervoor 
zijn omvangrijk:
• Conceptontwikkelingen worden 

gefinancierd met maximaal  
€ 2.500,-;

• Haalbaarheidsstudies kunnen 
maximaal € 8.000,- subsidie ontvangen;

• Voor ontwikkelingsprojecten wordt zelfs een 
subsidiebedrag van maximaal € 60.000,- 
aangeboden.

HET KERNGEBIED
Het kerngebied van EnerPRO omvat delen 
van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de 
provincies Gelderland, Flevoland, Oost-Brabant 
en Limburg. Mkb-bedrijven uit dit kerngebied 
kunnen projectvoorstellen indienen. De 
samenwerkingspartners kunnen uit het hele 
gebied afkomstig zijn dat INTERREG VA 
Duitsland-Nederland bestrijkt.  «

Neem snel contact op met één van 
de regio coördinatoren Liene Walk 
(walk@kiemt.nl)  of Tjardo Derksen 
(derksen@kiemt.nl) en vraag naar de 
subsidiemogelijkheden.

Subsidieproject 
EnerPRO als 
innovatie-motor  
voor het mkb

 Arnhem

Eindhoven
Krefeld

Düsseldorf

Geleen

Partner EnerPRO 
Neem voor de eerste stap en verdere informatie contact op met de regionale coördinator in uw regio.   

www.enerpro-interreg.eu

PROJECTGEBIED EnerPRO
Het kerngebied van EnerPRO omvat delen van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provin-
cies Gelderland, Flevoland, Oost-Brabant en Limburg. MKB's uit dit kerngebied kunnen project-
voorstellen indienen. De samenwerkingspartners kunnen uit het hele gebied afkomstig zijn dat 
INTERREG VA Duitsland-Nederland bestrijkt.

Hoofdkantoor van de regionale coördinatoren

Kerngebieden

Mogelijke projectgebieden

Geassocieerde Partners EnerPro

Partnercoördinatie EnerPRO 
Voor vragen over projectbeheer kunt u contact opnemen met:

Leadpartner / Hochschule Düsseldorf

Dr. Philipp Riegebauer
+49 211 4351 9504
philipp.riegebauer@hs-duesseldorf.de

Euregio Rhein-Waal

Piet Boomsma 
+49 2821 7930 24
boomsma@euregio.org

TNO / Solliance 
Oostelijke deel van de provincie Noord-Brabant

Joop van Deelen
      +31 6 4557 4662
joop.vandeelen@tno.nl

Hochschule Düsseldorf / ZIES 
Kreisen Kleve und Wesel, 
Stadt Duisburg en Düsseldorf

Stefan Lambach
+49 211 4351 3566
stefan.lambach@hs-duesseldorf.de

TNO / Brightlands Materials Center 
Provincie Limburg

Dr. Aike W. Wypkema
+31 46 476 6121
aike.wypkema@tno.nl

Hochschule Niederrhein / SWK E²
Kreisen Viersen, Rhein-Kreis Neuss, Stadt
Mönchengladbach en Stadt Krefeld

Prof. Dr. Joachim Schettel
+49 2151 822 6674
joachim.schettel@hs-niederrhein.de

Stichting kiEMT 
Provincie Gelderland und Flevoland

Liene Walk
+31 26 446 1469 
walk@kiemt.nl
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EnerPRO
ondersteunt 

het MKB

Gedecentraliseerde productie en 
opslag van hernieuwbare energie
Energie-efficiency
Zonnetechnologie
Fotovoltaïsche systemen
Brandstofcellen  
Waterstoftechnologieën
Energieopslag
Elektromobiliteit
Systeemintegratie van hernieuwbare energie
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De transformatie van het energiesysteem naar duurzame energieproductie vormt een grote uitdaging. 
De noodzakelijke innovaties, zoals de ontwikkeling van energie en CO2-arme technologische ontwikke-
lingen, geven bedrijven grote kansen.

Het ondersteuningsprogramma van EnerPRO dient als een katalysator voor de realisatie van product- 
en procesinnovaties en bevordert de grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van kennis.

MODUL 2
Haalbaarheidsonderzoek
40% ondersteuning met een 
maximum van 20.000€ (8.000€)

MODUL 1
Conceptontwikkeling
50% ondersteuning met een 
maximum van 5.000€ (2.500€)

Er zijn drie opeenvolgende modules. Het is altijd mogelijk om via een zij-instroom een geschikte module te kiezen

MODUL 3
Ontwikkelingsproject
40% ondersteuning met een 
maximum van 150.000€ (60.000€)

Oriënteringsgesprek
Aanmelding via uw regionale coördinator

(contactgegevens staan op de achterkant)

START

Met een grensoverschrijdend netwerk

Bij conceptontwikkelingen,
haalbaarheidsonderzoeken
en ontwikkelingsprojecten 
voor productinnovatie

Bij de partnering in 
Nederland en Duitsland

In de grensoverschrijdende
samenwerking van het MKB
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Financierders EnerPRO

EnerPro is een Duits-Nederlands project dat wordt 
ondersteund door het INTERREG VA-programma.

EnerPR
Projekt für innova�ve Energieprodukte
Project voor innova�eve Energieproducten
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Advisering, inspectie 
en onderhoud in 
(kit)-voeg afdichtingen
• Afdichtingen in Milieu & Infra
• Vloeistofdichte & -kerende dilataties
• Petro- & Chemische industrie
• Voedingsmiddelenindustrie
• Onderhoud parkeergarages
• Betonherstel

DSA Nederland B.V.
Impact 59, 6921 RZ Duiven
Tel.: +31 (0) 26 44 222 34
info@dsabv.nl
www.dsabv.nl



Na een studie HEAO en 
bedrijfskunde en diverse banen in 
het bedrijfsleven was Dave 18 jaar 

geleden - toen hij 30 jaar oud was - bijna voor een 
goede baan verhuisd naar London. Vanwege de 
liefde bleef hij in Nederland en startte vervolgens 
in 2004 zijn eigen bedrijf: “Het is mijn passie 
om door middel van verschillende technieken, 
mensen te ontwikkelen, transformeren en te 
laten groeien.” Mijn bureau wordt al jaren met 
succes ingehuurd door (inter)nationale bedrijven 
zoals Teijin Aramid, Total Corbion PLA, Akzo, 
DSM, ING, Jumbo, Arval (onderdeel van BNP 
Paribas) en als raad van advies bij Four Digits in 
Arnhem. Als executive coach word ik ingezet voor 
coaching van managers en lokale ondernemers 
maar ook als trainer op het gebied van MD 
trajecten, leiderschap, teamontwikkeling, 
loopbaan en stressreductie. Het is prachtig om 
te zien hoe mensen boven zichzelf uit kunnen 
stijgen door een andere mindset. Veel mensen 
hebben negatieve gedachten over zichzelf 
en houden dat zelf in stand, een vorm van 
zelfsabotage eigenlijk. In ons jargon werken wij 
eraan ‘mensen weer in hun kracht zetten’. Ik heb 
net zoals andere trainer/coaches hierin een eigen 
stijl ontwikkeld.”

TRANSFORMEREN
“Ik had de keuze om psychologie te gaan 
studeren maar ben mijzelf toch gaan scholen 
in de methodiek NLP (Neuro Linguistisch 
Programmeren).” De methodiek NLP komt 
voort uit het bestuderen van mensen met 

uitzonderlijke kwaliteiten. Voor het eerst in de 
geschiedenis, jaren ’70, werd er heel praktisch 
gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties 
en gedrag naar succes leidde en welke juist 
niet. Er werd onderzocht welke onbewuste 
strategieën ons motiveren, onze creativiteit 
stimuleren en ons in mogelijkheden laten 
denken en welke ons remmen of tegenhouden. 
“Sinds 2006 heb ik mijn ‘NLP master’ afgerond 
en combineer ik dit met ‘Sociaal Panorama’ 
en ‘Voice Dialoque’ technieken. Juist het 
combineren en op maat inzetten van deze 
technieken is mijn kracht en succes gebleken. 
Ik kan snel en effectief belemmeringen 
en blokkades bij mensen opzoeken en 
transformeren naar concrete oplossingen.” 
Dave is een enthousiast en beeldend spreker 
die zijn betoog illustreert met verschillende 
praktijkvoorbeelden én hij is een goede 
luisteraar. We raken makkelijk met elkaar in 
gesprek over diverse onderwerpen. “In het 
huidige ondernemingsklimaat is er veel vraag 
naar stressreductie, het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen en balans in werk privé.”

SPIJKERKWARTIER
“Ik heb zelf jarenlang in het Spijkerkwartier 
gewoond en mijn vrouw heeft ook al 20 jaar een 
bedrijf in deze wijk. Het heeft een bepaalde sfeer 
en energie waar ik mij bij op mijn gemak voel.  
Ik zit al jaren met mijn kantoor in ‘Eusebius 
Staete’ en ik vind het positief dat zoveel bedrijven 
zich hier hebben gevestigd. Midden in de stad een 
heerlijk rustpunt voor mijn cliënten, ideaal!”

ENGELS
“Mijn roots liggen in Hongarije en Engeland, 
mijn oma komt uit Boedapest en mijn opa uit 
Engeland, vandaar mijn Engelse naam ‘Clifford’. 
Het grote voordeel is dat ik tweetalig ben: voor 
internationale bedrijven train en coach ik daarom 
ook in het Engels.” 

MEER WETEN?
Wil je als organisatie meer weten over hoe je 
in deze crisis het beste uit je zelf, je team en je 
organisatie haalt middels executive coaching of 
een maatwerk leiderschapsprogramma, vraag 
dan een gesprek aan via www.cliffordtraining.nl/
contact.html.  «

In deze serie waren we dit keer in geanimeerd gesprek 
met Dave Clifford van Clifford training coaching. Gevestigd 
sinds 2007 aan de Eusebiusbuitensingel 7 in het 
bedrijvenverzamelgebouw ‘Eusebius Staete’.

CLIFFORD TRAINING COACHING 
Eusebiusbuitensingel 7, 6828 HT Arnhem
Telefoon 06 - 42 24 90 79
www.cliffordtraining.nl
www.linkedin.com/in/cliffordtraining

Clifford training & coaching -  
Think Global, Act Local!

Mijn missie is: 
“Empowering people  

& organizations!”
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Het zijn bijzonder roerige tijden op de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren vallen harde klappen, terwijl een 
andere branche handen tekort komt. Onder veel werknemers leeft onzekerheid en werkgevers kunnen vaak 
die zekerheid niet langer bieden. Misschien moet u afscheid nemen van uw betrouwbare personeel of wilt u 
schuiven met functies. “Het is een kwestie van goed werkgeverschap”, zeggen Cindy Frieswijk en Jacqueline 
Scholtes in koor. Zij bieden loopbaanadvies voor alle werkenden en werkzoekenden. Dit waardevolle traject is 
gratis dankzij een tijdelijke subsidie uit de pot ‘NL leert door’. “Maar wees er snel bij, want het potje raakt snel leeg.”

Goed werkgeverschap: maak 
gratis ontwikkeltraject  
kenbaar bij uw werknemers

Jacqueline Scholtes van 
LIV en Cindy Frieswijk van 
Frieswijk&Company zijn collega’s 

met ieder hun eigen bedrijf. Ze hebben beide 
de opleiding Personeel en Arbeid gevolgd. 
Cindy Frieswijk biedt loopbaanbegeleiding, 
outplacement en re-integratie op het eerste en 
tweede spoor. Haar praktijk is in het Facility 
Point op IJsseloord in Arnhem.  
Jacqueline Scholtes levert dezelfde diensten 
en is daarnaast ook stress en burn-out 
coach. Het bedrijf van Jacqueline Scholtes 
is gevestigd in Rhenen. De aanleiding voor 
de intensieve samenwerking vormde het 
ontwikkeltraject van NL leert door. “We zijn 
collega’s in het vak en trekken samen op”, 
legt Jacqueline Scholtes uit. Ze werken 
nauw samen zeker als het gaat om dit 
specifieke loopbaanadvies. “We willen 
graag dat zoveel mogelijk werknemers 
in onze regio gebruik kunnen maken 
van dit potje”, zegt Cindy Frieswijk.

NOODZAAK ONTWIKKELADVIES 
GROTER DAN OOIT
“De regeling NL leert door is 
er voor iedereen van 18 jaar 
tot de pensioengerechtigde 
leeftijd met een relatie 
tot de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Dit geldt 
dus voor werknemers, 
flexwerkers, zzp’ers en 
ondernemers, maar 
ook voor mensen 
die nu geen werk 
hebben”, staat op de site 
van de Rijksoverheid. 
“Dit ontwikkeltraject 
stond al langer op het 
verlanglijstje van de 
overheid, maar door 

LOOPBAANBEGELEIDING Tekst en fotografie: Dick Leseman
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corona is de noodzaak voor ontwikkeladvies 
groter geworden. Dus dat is de reden dat het 
redelijk snel uit de kast getrokken is”, legt 
Jacqueline Scholtes uit. De eerste tranche in 
augustus was zo succesvol dat binnen vier 
weken het maximum aantal was bereikt. 
Onder druk van diverse brancheverenigingen 
zijn er opnieuw miljoenen vrijgemaakt 
voor het ontwikkeltraject. Het loket voor de 
ontwikkeladviezen gaat op 1 december 2020 
opnieuw open. Vanaf dat moment kunnen 
uw werknemers, maar ook zelfstandigen 
en werkzoekenden weer kosteloos een 
ontwikkeladvies volgen bij gekwalificeerde 
loopbaanadviseurs zoals Jacqueline Scholtes 
en Cindy Frieswijk. Er zijn in totaal 50.000 
adviestrajecten beschikbaar. Dat klinkt als 
onuitputtelijk, maar ook deze pot zal nu weer 
heel snel opgaan, waarschuwen de dames.

GOED WERKGEVERSCHAP
Er is heel veel beweging op de arbeidsmarkt, 
zeker nu de tweede golf een feit is. 
“Werknemers die dachten dat ze redelijk goed 
zaten, worden nu ook geconfronteerd met 
baanverlies of dreigend baanverlies. Dus is 
er een grote noodzaak om goed na te denken 
over ‘zit ik nog wel goed op mijn plek’ of ‘is 
dit de baan tot mijn pensioen’. We worden 
met zijn allen door elkaar geschud, want zelfs 
de banen waarvan we dachten dat die heel 
safe waren, staan nu ook op de tocht”, vertelt 
Jacqueline 

Scholtes. De toeristische sector, de luchtvaart, 
de evenementenbranche, de horeca;  
zomaar wat voorbeelden van sectoren die 
traditioneel vrij stabiel waren, hebben het nu 
heel moeilijk. “Het was gisteren nog in het 
nieuws. “Mensen die in de hospitality werken 
worden nu ontslagen”, stelt Cindy Frieswijk. 
“Die moeten nu wat anders.” Bedrijven die  
in dergelijke sectoren werken, realiseren 
zich dat ze afscheid moeten nemen van vaak 
trouwe en loyale werknemers. Die werkgevers 
hebben een verantwoordelijkheid, vinden 
Cindy Frieswijk en Jacqueline Scholtes.  
Zij kunnen hun werknemers wijzen op het 
Gratis Ontwikkeladvies. Dat kan een eerste 
aanzet zijn tot meer bewustwording van de 
mogelijkheden tot een carrièreswitch”, legt 
Cindy Frieswijk haarfijn uit. “Het is goed dat 
werkgevers hun werknemers daarop wijzen. 
We hebben veel werkgevers uit ons netwerk 
aangeschreven om het ontwikkeltraject onder 
de aandacht te brengen door een bericht om 
het intranet te plaatsen bijvoorbeeld”, vult 
Jacqueline Scholtes aan. “Het is een kwestie 
van goed werkgeverschap. Pak die kans!” 

“ONTWIKKELADVIES VOOR IEDEREEN”
Deelnemers die mee willen doen aan dit 
ontwikkeltraject kunnen zich aanmelden bij 
een gekwalificeerd loopbaanadviseur.  
“Wij verzorgen de registratie en de financiële 
afhandeling. Daar hoeft de deelnemer zich 
niet mee bezig te houden”, verduidelijkt  
Cindy Frieswijk. Het loopbaan-/
ontwikkeladvies is maatwerk. Tijdens het 
traject wordt ingegaan op loopbaan- en 

ontwikkelvragen die voor jouw medewerker 
belangrijk zijn. 

Voorbeelden van vragen en 
thema’s waar de nadruk op  
kan liggen, zijn: 
• Wat zijn mijn talenten, kwaliteiten en 

ontwikkelpunten? 
• Welke bijscholing kan ik het 

beste volgen om sterker te staan op de 
arbeidsmarkt?

• Wat zijn mijn interesses, affiniteiten en 
loopbaandrijfveren? In welk (ander) beroep 
met betere perspectieven kan ik (ook) met 
voldoening werken?

• Welke beroepen en functies met goede 
(arbeids)marktkansen sluiten aan bij wat 
ik kan en wil en hoe kom ik daarin terecht? 

• Welke omscholing kan ik het beste volgen 
om in de richting van mijn keuze aan het 
werk te komen?

• Waar en hoe vind ik passende vacatures en 
hoe kom ik in beeld bij werkgevers? Hoe 
presenteer ik me op de arbeidsmarkt bij 
werkgevers?

• Hoe pas ik als ondernemer/ZZP-er 
mijn aanbod aan zodat ik betere 
verdienmogelijkheden creëer? Welke 
afzetmarkt ga ik bedienen en hoe kom ik in 
beeld bij nieuwe opdrachtgevers?

WAT KRIJGT DE MEDEWERKER
Voor het eerste gesprek wordt een online 
Arbeidsmarktscan gemaakt en een interesse 
en competentietest. De arbeidsmarktscan 
geeft inzicht in de arbeidsmarktpositie en 
kansen en bedreigingen. En de interesse 
en competentietest laat goed zien waar 
de kwaliteiten en interesse liggen. Dan 
volgen de loopbaan-/ontwikkelgesprekken 
bestaande uit 2 x 2 uur loopbaangesprekken 
met een gekwalificeerd loopbaanadviseur. 
Vervolgens wordt toegang gegeven tot het 
unieke LIV online coachprogramma Carriere 
Change Plan met verschillende tests en 
opdrachten die inzicht geven in de kwaliteiten, 
eigenschappen, interesses en drijfveren. We 
trekken gezamenlijk conclusies, zetten de 
lijnen naar de toekomst uit en wordt met de 
hulp van de loopbaanadviseur een concreet 
Ontwikkelplan opgesteld. Het moet nog een 
keer gezegd worden: wees er snel bij voordat alle 
ontwikkeltrajecten uitgegeven zijn.  «
Je kunt je aanmelden via de website   
www.cindyfrieswijk.nl of via
www.liv4coaching.nl.

FRIESWIJK & COMPANY
Facility Point
Meander 251, 6825 MC Arnhem
Telefoon 06 - 42 14 61 32
E-mail info@cindyfrieswijk.nl
www.cindyfrieswijk.nl 

LIV
Cuneraweg 77, 3911 RG Rhenen
Telefoon 06 - 83 56 27 34
E-mail info@liv4coaching.nl
www.liv4coaching.nl 
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Op 28 juni 2019 is het 
klimaatakkoord gepresenteerd 
door de Nederlandse Overheid. 

Dit klimaatakkoord heeft als doel om de CO2-
emissies in 2030 met 49% te reduceren ten 
opzichte van 1990. De verwachting is dat de 
Green Deal vanuit de Europese Unie de lat nog 
iets hoger legt waardoor een CO2 reductie van 
55% in 2030 noodzakelijk is. 

U als ondernemer ontkomt er niet aan om 
ook naar uw eigen bedrijfsvoering te kijken. 
Hoe eerder u begint hoe meer u zelf de regie 
houdt. Een vroege start geeft u tevens de 
ruimte om uit te voeren maatregelen op een 
slimme manier in te delen binnen de huidige 
meerjarenonderhoudsplannen waardoor de 
kosten beperkter zijn. 

Om tijdig in te kunnen spelen op de kansen 
die zich voordoen op het gebied van 
energiebesparing en hernieuwbare opwekking 
is het goed om als bedrijf vooruit te lopen op het 
minimale niveau gesteld vanuit de overheid.  
Voor het bepalen van uw doelstelling maakt 
u zich een voorstelling van welke rol uw 
onderneming wil spelen in de toekomstige markt. 
Vraag uzelf ook af in hoeverre duurzaamheid een 
relevant thema wordt voor uw afnemers.  
Hoe kunt u vervolgens voldoen aan die 
relevantie? 

DE AANPAK
Encon heeft een praktische methodiek 
ontwikkeld waarmee je als (industriële) 
onderneming regie houdt over je eigen 
energiebeleid. De gedachte achter de 
methodiek is uitgewerkt in de Encon Circle©.

In de Encon Circle© zijn de doelstellingen 
in de tijd uitgezet met daarbij het continu 
voortdurende proces om deze doelstelling te 
behalen. De ondergrens van uw doelstellingen 
bepaalt de overheid. U doet er verstandig 
aan uw doelstellingen goed vast te leggen in 
een energiebeleid waardoor het duidelijk is 
binnen welke kaders keuzes gemaakt kunnen 
worden. Tevens wordt het energiebeleid dan 
onderschreven door het management. 

Het stellen van doelstellingen is één ding. 
Maar waar staat u nu eigenlijk? En later in het 
proces?
Uw huidige positie is te bepalen aan de hand 
van een energieaudit. Dit kan een verplicht 
EED-audit zijn of een energieaudit op eigen 
initiatief. Met de uitkomsten is het mogelijk  
om scenario’s met maatregelen te simuleren 
om de doelstellingen te concretiseren.  
Met dit inzicht is de stap te maken richting 
uitvoering van maatregelen en de interne 
borging van het proces. Belangrijk hierbij is 
om te redeneren vanuit de eindsituatie met 

aandacht voor de onderlinge samenhang 
tussen maatregelen. Door nu te starten 
met deze acties ontstaat inzicht in de 
handelingen op de korte en lange termijn en 
speelt u makkelijker in op subsidiekansen, 
regionale samenwerkingsverbanden, 
omgang met vervangingsmomenten, 
huisvestingsvraagstukken etc. 

Om te zorgen dat het niet alleen bij plannen 
blijft is het belangrijk om een verantwoordelijke 
binnen uw organisatie te hebben die zorgdraagt 
voor de uitvoer van de plannen. Encon staat u 
als expert bij met het plannen en realiseren van 
duurzame energietechnieken en hernieuwbare 
energieopwekking.  «

Hèt moment voor het  
vormgeven van energiebeleid

RIK JANSSEN
Senior Energie Consultant
Telefoon 088 - 111 06 00
Mobiel 06 - 38 31 99 83
E-mail rik.janssen@encon-energy.nl 
www.encon-energy.nl

De aandacht voor 
klimaatverandering neemt toe. 
Wereldleiders maken afspraken 
om de uitstoot van broeikasgassen 
te reduceren tot nagenoeg nul in 
2050. De EU, onder aanvoering 
van Frans Timmermans, werkt 
aan een ‘Green Deal’ waarmee 
Europa het eerste klimaat 
neutrale continent moet worden. 
Er is een noodzakelijk proces in 
gang gezet waar iedereen iets 
mee zal moeten. De afspraken 
klinken soms nog wat vaag en de 
acties kennen nog onzekerheden, 
maar er zijn ruim voldoende 
aanknopingspunten om zelf een 
goede en tijdige start te maken 
met energiebeleid.

KLIMAATVERANDERING
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